Information om Valberedningens arbetsprocess
Andra nationsmötet HT18
Inför Sydskånska Nationens andra ordinarie nationsmöte höstterminen 2018 har
valberedningen utgjorts av Astrid Berg, Eda Charchafche, Charlotte German och Olof
Graah-Hagelbäck.

Utlysningen av posterna publicerades onsdagen den 26:e september och nomineringstiden
stängde söndagen den 7:e oktober och var tillgänglig för Sydskånska nationen och likaså
resten av Studentlund. Valberedningens rekommendationer kom upp fredagen den 19:e
oktober och presentationer och motkandidaturer för berörda poster begärdes till söndagen den
21:a oktober.

De nominerade har kontaktats och de som var intresserade av en förmannapost bokades in för
en intervju. För förmannaposter har intervjuerna varit 15 minuter långa, för seniorsledamoter
30 minuter långa och för quratelsposter 45 minuter långa. Underlaget för intervjufrågorna
kommer ifrån arbetsförordningar, testamenten, emailsvar från seniorskollegiet och
intervjumaterial från intervjuer med samtliga sittande quratelare.

Valberedningen arbetar för att alla kandidater ska få lika goda chanser och försöker således
att ställa samma frågor till alla kandidater i den mån det går. Vårt främsta fokus för
bedömning av de sökandes lämplighet var tidigare erfarenheter och personliga egenskaper
som är relevanta för den sökta posten. Valberedningen valde även att använda sig av, men har
inte lagt lika mycket tyngd vid, tidigare intryck av de sökande. Exempelvis om någon i
valberedningen tidigare jobbat på nationen med någon av kandidaterna.

Under den här valprocessen har en valberedningsledamot sökt posten PQS. För att motarbeta
att den personen fick någon form av fördel av att sitta i valberedningen under
valberedningsprocessen så har hen uteslutits från intervjuer med sittande quratelare,
förberedandet av intervjufrågor och intervjuer samt diskussioner om kandidaterna som söker
PQS och Q. Anledningen till att vi uteslutet hen från processen gällande båda posterna är på

grund av deras likheter, samt att valberedningen tyckte att det kändes oetiskt att låta någon
vara med och påverka valet av en potentiell framtida kollega. För att vara extra säkra på att
kandidaten inte skulle få några fördelar av valberedningsarbetet så begärde vi att hen hade sin
intervju först av alla intervjuer vi höll under den här processen. Nationens förtroende är
grundläggande för valberedningen, så om ni har frågor om hur vi arbetar för att ge alla lika
förutsättningar under valberedningsprocessen så välkomnar vi era frågor och funderingar.

30 minuter innan det andra nationsmötet kommer valberedningen finnas tillgängliga i Lilla
baren för att svara på eventuella frågor angående valberedningsprocessen.

Under valberedningsprocessen har valberedningen träffat seniorskollegiets valberedning för
att diskutera eventuella utmaningar och funderingar. Vi uppskattar detta samarbete och
hoppas att det kommer fortskrida i framtiden.
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