
Seniors Valberednings rekommendationer 
Seniors’ Election Committee’s recommendations 

 

 

 Valberedningsledamot (1t)** - Alice Lindén 
 
Alice känner att hon efter sina år som förman är redo att ta an sig en ny post och hjälpa nationen 
få in nya förmän. Under sin tid på nationen har Alice hunnit jobba med de flesta av våra 
verksamheter, och det hon inte har koll på är hon redo att lära sig genom att prata med 
nuvarande förmän och quratelsmedlemmar. Hon är även beredd att ta sig an de utmaningar och 
svårigheter som arbetet i valberedningen kan innebära, och ser sin ödmjuka och 
lösningsfokuserade inställning som en styrka i eventuella konfliktsituationer. 
 
Därför rekommenderar seniors valberedning mötet att välja Alice Lindén till 
Valberedningsledamot på 1 termin. 
 
After her years as a foreman, Alice is ready to switch gears and help the nation find new foremen. 
During her time at the nation Alice has worked at most of our different activities, and she intends 
to familiarise herself with the rest by talking to current foremen and members of the Quratel. She 
is ready to take on even the harder parts of election committee work, and thinks that her humble 
yet solution-focused attitude will help in possible conflict situations. 
 
Therefore, the Seniors Election Committee recommends Alice Lindén for Election Committee 
member for 1 semester.  
 
 
Valberedningsledamot (2t)** - Anton Janzén 
 
Anton har varit förman på nationen sedan två år tillbaka och har under den tiden suttit på flera 
poster. Nu känner han att det är dags för honom att testa något nytt i form av en mer 
administrativ post som Valberedningen innebär. Under sin tid på nationen har Anton fått god 
insyn i nationens olika förmannaposter och vad nationen behöver vilket är en bra förutsättning 
för en valberedningsledamot. Han visar även god insyn i vad jobbet som valberedningsledamot 
innebär och visar förståelse och en god inställning till de mer komplexa delarna av arbetet. 
 
Därför rekommenderar seniors valberedning mötet att välja Anton Janzén till 
Valberedningsledamot på 2 terminer. 
 
--------- 
Anton has been a foreman at the nation for two years and been a foreman for several positions. 
Now he feels that it is time for him to try something new in the form of a more administrative 
post that the Election Committee entails. During his time at the nation, Anton has gained good 
insight into the nation's various leadership positions and what the nation needs, which is a good 
qualification for an election committee member. He also shows good insight into what the job as 



a member of the selection committee entails and shows understanding and a good attitude 
towards the more complex parts of the work. 
 
Therefore, the Seniors Election Committee recommends Anton Janzén for Election Committee 
member for 2 semesters.  
 
 


