
Information om Valberedningens Arbetsprocess 

Tredje Nationsmötet HT18 

 

Inför Sydskånska Nationens första ordinarie nationsmöte höstterminen 2018 har valberedningen 

utgjorts av Astrid Berg, Eda Charchafche, Charlotte German, Maja Duveborn och Olof Graah-

Hagelbäck.  

 

Utlysningen av posterna publicerades onsdagen den 31:e oktober, nomineringstiden stängde onsdagen 

den 11:e november och var tillgänglig för Sydskånska nationen och likaså resten av Studentlund. 

Valberedningens rekommendationer publicerades fredagen den 23:e november och presentationer och 

motkandidaturer för berörda poster begärdes till söndagen den 25:e november.  

  

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 seniorsledamöter och 

husförmän 30 minuter långa och för quratelsposter 45 minuter långa. Underlaget för intervjufrågorna 

kommer ifrån arbetsförordningar, testamenten, mailsvar från seniorskollegiet och intervjumaterial från 

intervjuer med samtliga sittande quratelare.  

 

Valberedningen arbetar för att ge alla kandidater samma förutsättningar när de kommer på intervju. 

Det innebär exempelvis att i största möjliga mån ställa samma frågor till kandidater för samma post. 

Tidigare erfarenheter och personliga egenskaper som är relevanta för posten har varit valberedningens 

främsta fokus för bedömning av kandidaterna. Valberedningen valde även att använda sig av, men har 

inte lagt lika mycket tyngd vid, tidigare intryck av de sökande, till exempel om någon i 

valberedningen tidigare jobbat på nationen med någon av kandidaterna.  

 

Under den här valprocessen har en valberedningsledamot sökt en ny förmannapost. Det har inneburit 

att den ledamoten har uteslutits från förberedande arbete, intervjuer och diskussioner rörande posten. 

Ledamoten har heller inte fått tillgång till vilka andra som söker samma post. Det här beror på att 

valberedningen vill arbeta så rättvist som möjligt gentemot de som söker förtroendeposter. 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.  

 

Samarbetet som under årets gång funnits mellan valberedningen och seniors valberedning har 

fortskridit. Det stöd som seniors valberedning erbjuder är något vi uppskattar och hoppas kommer 

fortleva hädanefter.  

 



30 minuter innan det första nationsmötet kommer valberedningen finnas tillgängliga i Lilla baren för 

att svara på eventuella frågor angående valberedningsprocessen.  

 

 

Charlotte German 

Valberedningens Ordförande HT18 

 

 


