
PRESIDIUM  

Ordförande: Albert Ohlin, Akavia (nyval ordförande, omval styrelse) 

Albert läser en master i nationalekonomi vid Lunds universitet, men har sedan tidigare även en 

examen i statsvetenskap från University of Glasgow. Han har ett stort politiskt intresse och 

engagemang i facklig-politiska frågor. Alberts erfarenheter från den politiska sfären och av att arbeta 

strategiskt och opinionsbildande ger honom mycket goda förutsättningar i rollen som ordförande. 

Från att ha varit ordförande i Akavia, adjungerad i Akavias förbundsstyrelse och ledamot i Saco 

studentråd har han dessutom den goda insyn och förståelse för Saco som organisation och den 

studentfackliga rörelsen som krävs.  

Albert vill i sitt ledarskap gärna värna inkludering och sammanhållning. Han har själv god erfarenhet 

av att ge utrymme för fler att komma till tals, förankra beslut och bygga engagemang i styrelser. 

Externt vill han som ordförande gärna driva frågor som rör studenters välmående, hälsa och 

trygghet, samt vägar in i studier och arbetsliv. Albert är framför allt väldigt mån om att förvalta det 

förtroende som kongressen ger honom och Saco studentråds styrelse. Till Saco studentråds styrelse 

kommer Albert bidra med ett stort engagemang, öppet ledarskap och energi. Därför föreslår 

valberedningen Albert som ordförande för Saco studentråd.  

  

Vice ordförande: Maja Straht, Sveriges Psykologförbund (nyval vice ordförande, omval styrelse) 

Maja studerar till psykolog vid Lunds universitet och tar sin examen till sommaren. Under sin 

studietid har Maja engagerat sig ideellt i olika föreningar och hon har gedigen erfarenhet av 

styrelsearbete och studentfackliga frågor. Hon har tidigare arbetat heltid med utbildnings- och 

arbetsmarknadspolitiska frågor på Samhällsvetarkåren i Lund, haft uppdrag som vice ordförande för 

Lundapsykologerna, ordförande i Psykologförbundets Studeranderåd samt ledamot i Saco 

studentråd. Det gör Maja mer än väl förberedd att axla rollen som vice ordförande för Saco 

studentråds styrelse.  

Maja brinner för intern organisationsutveckling, extern kommunikation och studentinflytande, och i 

styrelsearbetet värdesätter hon delaktighet och tydlighet kring kommunikation och arbetsuppgifter. I 

rollen som vice ordförande vill hon arbeta med att bygga en stark internorganisation, synliggöra och 

tillgängliggöra den studentfackliga organisationen och lyfta studenternas röster. Maja vill möjliggöra 

fler utbyten mellan medlemssektionerna, samt även värna hållbart engagemang och 

förtroendevaldas arbetsmiljö för en starkare studentfederation. Till Saco studentråds styrelse skulle 

Maja bidra med glädje, transparens och struktur i såväl styrelsens arbete som i administrativa 

uppgifter. Därför föreslår valberedningen Maja som vice ordförande för Saco studentråd.   

 

  

  



STYRELSELEDAMÖTER  

Sam Mubarak, Akademikerförbundet SSR (omval) 

Sam studerar sitt andra år på statsvetarprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås och har ett 

stort ideellt engagemang inom olika föreningar. Några uppdrag i urval som Sam har, och som är 

kopplat till utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska frågor, är ledamot i kåren, ledamot i 

fakultetsnämnden och ordförande i statsvetarföreningen på Mälardalens högskola. Dessa 

erfarenheter har bidragit till en allt starkare vilja att vara med i påverkansarbetet gällande god 

kvalitet på utbildningar.  Sedan extra kongressen i november 2020 har Sam fått möjligheten att 

arbeta vidare med dessa frågor på nationell nivå och han har även påbörjat ett arbete kring 

studenthälsa. Till Saco studentråds styrelse skulle Sam bidra med ett vidgat perspektiv kring 

utbildningsfrågor och hållbar utveckling. Därför föreslår valberedningen Sam till ledamot i Saco 

studentråd.   

  

Eva Pohjanen, Akavia (nyval) 

Eva läser samhällsvetarprogrammet inriktning statsvetenskap vid Uppsala universitet, men har även 

studerat till sjuksköterska vid Karolinska Institutet. Ett år som ledamot i Akavias studerandesektion 

har gett Eva “blodad tand” för det studentfackliga arbetet och hon vill nu ta sitt engagemang till 

nästa nivå. I Akavia har Eva ingått i en projektgrupp för jämlikhetsfrågor där hon bland annat 

undersökt hur högskolor hanterat övergången till distansundervisning och kvalitetssäkrat 

undervisningen för studenter med funktionsvariationer. Eva har stort intresse för utbildningspolitiska 

frågor och vill gärna lyfta vikten av tvärvetenskapliga studieområden. Hon brinner särskilt för frågor 

som rör studenthälsan och studenters psykiska ohälsa samt hur man underlättar övergången från 

studier till arbete. Som person är Eva nyfiken, driven och kommunikativ. Till Saco studentråds 

styrelse skulle Eva bidra med stort engagemang. Därför föreslår valberedningen Eva som ledamot i 

Saco studentråd.  

  

Niva Ekgren, DIK (omval) 

Niva har en kandidatexamen från kulturvetarprogrammet och studerar för närvarande globala 

mediestudier på mastersnivå, båda vid Stockholms universitet. Hon har sedan 2018 varit en del av 

DIK:s expertgrupp för studenter där hon bland annat drivit frågor om breddad rekrytering, 

humanistiska utbildningars värde och hållbara pensionsplaceringar. Niva har ett starkt fackligt 

engagemang och en vilja att bidra till den studentfackliga rörelsen. Hon är även väl bekant med 

styrelsearbete och var bland annat varit ordförande för elevrådet i gymnasiet. 

I Saco studentråd vill Niva arbeta för en hållbar arbetsmarknad med större trygghet. Som 

representant från ett av de mindre förbunden kan hon bidra med värdefulla perspektiv, vilka hon 

upplever inte alltid lyfts – till exempel frågan om humanistiska utbildningars värde och kvalitet och 

pandemins konsekvenser för kultursektorn. Valberedningen har vidare gjort bedömningen att Nivas 

förkunskaper om Saco studentråd och deras arbete, hennes tidigare erfarenhet av styrelsearbete 

samt att hon är en social person som har lätt för att arbeta i grupp kommer underlätta arbetet i 

styrelsen. Därför föreslår valberedningen Niva till ledamot i Saco studentråd.  

  

  



Sanna Nyholt, DIK (nyval) 

Sanna arbetar vanligtvis som antikvarie vid Eskilstuna stadsmuseum och stadsarkiv där hon i flera år 

varit fackligt förtroendevald och skyddsombud. Idag är Sanna tjänstledig medan hon studerar ett 

masterprogram i Early Modern History vid Uppsala universitet, men har tagit med sitt fackliga 

engagemang in i studentlivet och är idag med i DIK:s expertgrupp för studenter.  Sanna har ett 

brinnande engagemang för hållbarhet, arbetsmiljö-, rättvise- och jämställdhetsfrågor och har bland 

annat startat upp samt varit ordförande för Djurens Rätt i Eskilstuna. I DIK har hon under året drivit 

frågan om hållbara pensionsplaceringar. Till Saco studentråds styrelse skulle Sanna bidra med 

engagemang, struktur och värdefull kunskap om lokalfackligt arbete. Därför föreslår valberedningen 

Sanna till ledamot i Saco studentråd.  

  

Alva Söderbäck, SRAT (omval) 

Alva studerar till logoped vid Lunds universitet och bär med sig gedigna kunskaper inom 

studentfacklig rörelse genom roller som sekreterare i kårstyrelse, ordförande i Logopedförbundets 

studentsektion (tillhörande SRAT) och ledamot i Saco studentråd. Sedan Alva blev invald till Saco 

studentråds styrelse vid extrakongressen i november 2020 har hennes intresse växt för att utveckla 

samarbetet mellan studentorganisationerna. Hon vill fortsätta det arbete hon påbörjat och se mer på 

covid-19s påverkan på studenter ur ett längre perspektiv. Till Saco studentråds styrelse skulle Alva 

bidra med positivitet, sin praktiskt lagda sida och goda kunskaper inom språkvetenskap som kan 

komma till gagn vid författande av texter. Därför föreslår valberedningen Alva till ledamot i Saco 

studentråd.  

  

Fares Abugharbia, Sveriges Ingenjörer (nyval) 

Fares är snart klar civilingenjör i industriell ekonomi, som han studerat till vid Blekinge Tekniska 

högskola. Fares kom in i den fackliga världen genom sitt arbete som studentmarknadsförare för 

Sveriges ingenjörer och engagerade sig därefter i Teknologrådet där han i egenskap av vice 

ordförande arbetat brett med utbildningspolitiska frågor. Fares har även suttit i Sveriges Ingenjörers 

förbundsstyrelse som studentrepresentant och därigenom fått god insyn i fackligt arbete på hög nivå. 

Hans hjärtefråga är mer praktiska inslag i utbildningar för att stärka arbetslivsanknytningen. Som 

person är Fares driven, initiativrik och ansvarstagande och det är valberedningens övertygelse att 

Fares skulle passa väldigt bra som ledamot i Saco studentråds styrelse.  

 

 

 

 


