
Information om Valberedningsprocessen

Första Nationsmötet – Höstterminen 2021

Inför Sydskånska Nationens första ordinarie nationsmöte höstterminen 2021 har Valberedningen utgjorts
av Riikka Lehtinen, Tove Nilsson, Joy Kulla och Loui Degener.

Utlysningen av posterna publicerades tisdag den 17e augusti och nominering var tillgänglig för
Sydskånska nationen och resten av Studentlund fram till söndag den 1a september då tiden att nominera
tog slut.

De nominerade kontaktades och de som var intresserade av en post bokades in för en intervju. Som vid
tidigare valperioder, valde vi att begränsa intervjutiden för förmän till 15 minuter, 30 minuter för
seniorsledamöter och 45 minuter för quratelsledamöter.

Intervjufrågorna som användes togs fram av intervjumaterial från tidigare terminer samt från möten med
personer som vid tillfället eller tidigare innehaft posterna. Dock att nationen har börjat öppna upp igen,
valde vi att tillåta intervjuer både på plats och via Zoom. Detta för att göra valberedningsarbetet mer
flexibelt. Tillvägagångssätten för intervjuerna förblev de samma som vid tidigare terminer.

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 i bedömningen av kandidaters
lämplighet för den sökta posten var erfarenheter och personliga egenskaper som framgick under
intervjutillfället. Kandidater har inte möjlighet att tillföra kompletterande information efter avslutad
intervju. Valberedningen valde även att använda sig av, men har inte lagt lika stor vikt vid, tidigare intryck
av den sökande. Exempelvis om någon i valberedningen tidigare har jobbat på nationen med någon av de
sökande.

Under intervjuer med olika kandidater kan det förekomma partiskhet hos valberedningsledamöterna och
vi vill i största mån undvika att beslut tas på felaktiga grunder. Därför har vi tidigt i valprocessen
diskuterat flera scenarion där partiskhet kan förekomma och hur vi bäst skulle bekämpa det. Dessutom har
ledamöterna varit öppna med varandra om någon utav oss vore partisk och därmed fått möjlighet att ta
mindre roll i intervjun av den aktuella kandidaten och avstå från beslutsfattningen.

Hälsningar,

Riikka Lehtinen

Ordförande för Sydskånska Nationens Valberedning


