
Information om Valberedningsprocessen 
Första Nationsmötet VT20 

 
Inför Sydskånska Nationens första ordinarie nationsmöte höstterminen 2020 har Valberedningen 
utgjorts av Mari-Ling Komber, Riikka Lehtinen, Petronella Andersson och Hedda Dahlen Liedgren.  
 
Utlysningen av posterna publicerades Tisdagen den 21:e Januari och Nomineringstiden var tillgänglig 
för Sydskånska nationen och resten av Studentlund fram till Lördagen den 1:e Februari, då 
Nomineringarna stängdes. 
  
De Nominerade kontaktades, och de som var intresserade av en Förmannapost bokades in för en 
Intervju. Inför Nationsmötet hade vi enbart två poster att valbereda: Husförman och Seniorsledamot, 
varav vi denna gång endast hållit i intervju för Seniorsledamot. Dessa har varit schemalagda för 30 
minuter, och underlaget för samtliga frågor togs fram med hjälp av intervjumaterial från tidigare 
terminer. 
 
I och med att vi inte lagt ned så mycket tid på att hålla i intervjuer, har vi haft möjlighet att lägga tid på 
att revidera och utveckla våra intervjufrågor för olika poster.  
 
Valberedningen jobbar 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 de 
sökande.  
 
30 minuter innan det första Nationsmötet kommer Valberedningen finnas tillgängliga i Lilla baren för 
att svara på eventuella frågor angående Valberedningsprocessen.  
 
 
Mari-Ling Komber 
Valberedningens ordförande VT20  



Information on the Election Process 
First Nations Meeting - Spring Semester 2020 

 
Prior to Sydskånskas first Nation Meeting of the spring semester of 2020, the Election Committee has 
been comprised of Mari-Ling Komber, Riikka Lehtinen, Petronella Andersson och Hedda Dahlen 
Liedgren  
  
The announcements of the posts were published on the 21st of January and the Nomination period was 
made available for members of the Sydskånska nation, as well as the rest of Studentlund. Said 
Nominations closed on Saturday the 1st of February. 
 
The nominees were contacted and those interested in a Post were scheduled for an Interview. For this 
Nation meeting, only two Posts were required for us to elect: House foreman and Seniors’ committee 
member, of which we only had an interview for the latter. These were scheduled for 30 minutes, and 
the interview questions were formed by reviewing previous semester’s material.  
 
Since we didn’t put down so much time on interviews, the Election committee had the opportunity to 
revise and further develop interview questions for various Foreman posts. 
 
The election committee works in order to provide every candidate an equal opportunity to be elected 
for a post, and therefore strives to ask every Candidate for the same post to the greatest extent the same 
Questions. Our main focus for evaluation of a candidate are previous experiences both in the nation and 
outside of it, relevant for the applied post.  
 
The election committee does also take into consideration, although with not as much importance, any 
previous personal experiences that Members of the Election committee has had with the candidate. For 
example if an election committee member has worked with one of the candidates.  
 
30 minutes before the Meeting, the Election committee will be available for any questions about the 
election process in the small bar. 
 
Mari-Ling Komber 
Head of the Election Committee, Spring Semester 2020 


