
 

 

Verksamhetsberättelse för Saco Studentråds Valberedning 2020-2021 
 
 
Valberedningen har under 2020–2021 utgjorts av sammankallande Leila Hussein och ledamöterna 
Amanda Backlund, Viktoria Hellström, Henry Faris Gergis samt Alice Törnlund. Förtroendevalda till 
valberedningen valdes av Saco Studentråds Kongress 2020. Vid årsskiftet entledigades två 
ledamöter och arbetet utgjordes framåt av Leila Hussein, Amanda Backlund samt Viktoria 
Hellström. 
 
Valberedningen har inte haft några fysiska sammanträden på grund av pandemin. Alla 
arbetsmöten har skett digitalt, vilka uppskattas till ca 15 sammanträden. Mellan mötestiderna har 
regelbunden kommunikation skett via e-post, sms och Microsoft Teams. Den digitala Outlook 
plattformen har utgjort den primära delningsbasen av gemensamma dokument. 
 
Valberedningens arbete har genomförts i enlighet med den arbetsordning som antogs av 
kongressen 2020. Sammanfattat innebär detta att valberedningen har prioriterat att följa en 
systematisk urvals- och beslutsprocess, där rekrytering och förslag av kandidater har utgått från 
skapta kompetensbaserade profiler samt ett förutbestämt bedömningsunderlag. Valberedningen 
har även strävat efter en mångfald bland kandidaterna för att styrelsen skall representera Saco 
Studentråds studentsektioner. 
 
 
Utbildning 
Vid uppstart av verksamhetsåret erhöll valberedningen en kortare utbildning i valberedningsarbete, 
i syfte av kompetensutveckling, av Josefine Qvarford som är konsult på bolaget Styrelsepost. 
 
 
Extra kongress 
På grund av förfall av ledamöter inom Sacos studentråds styrelse under verksamhetsåret 2020, 
kallades medlemssektionerna till en extra kongress som ägde rum 2020-11-19. Valberedningen 
ansvarade för att bereda fyllnadsval enligt stadgan. 
 
 
Urvals - och beslutsprocess inför kongressen 2021 
Valberedningen använde en kompetensbaserade arbetsmetod för att kunna kartlägga samt 
bedöma kandidaternas kompetens och lämplighet för samtliga förtroendeuppdrag [presidium, 
ledamöter samt verksamhetsrevisorer]. 
 
Inledningsvis granskade valberedningen Saco Studentråds arbetsbeskrivning samt skickade ut en 
enkätundersökning till nuvarande presidium, samt ledamöter. Syftet med enkäten var att samla in 
data för att kunna skapa kompetensprofiler för respektive uppdrag. Ytterligare underlag som låg till 
grund för kompetensprofilerna var intervjuer med HR-personal på Saco och ordförande för Sacos 
valberedning. Kompetensprofilerna representerade önskvärda egenskaper, erfarenheter och 
kunskaper som eftersöktes hos styrelsen samt verksamhetsrevisorerna.  
 
Utifrån de kompetensbaserade profilerna skapade valberedningen standardiserade 
intervjumanualer; en för presidiet, en för ledamöter, samt en för uppdraget som 
verksamhetsrevisor. Valberedningen utgick från beteendebaserade intervjufrågor och skapade ett 
poängsystem som integrerade med de framtagna kompetensprofilerna. Detta för att säkerställa 
uppfyllnad av de kompetensbaserade profilernas krav samt för att motverka diskriminering och 
subjektivitet vid bedömning och val av kandidater. 
 
 
Kommunikation med studentsektioner och Saco studentråds styrelse 
Under verksamhetsåret har valberedningens ledamöter träffat studentsektionerna och Sacos 
studentråds styrelse i samband med digitalt anordnade medlemsråd. Detta för att synliggöra och 
informera medlemmarna om valberedningens arbete samt om hur nomineringsprocessen till 



 

 

förtroendeuppdragen skulle gå till. Ytterligare kommunikation har skett via e-post, Sacos 
studentråds hemsida, Facebook-sida samt -grupp (Aktiva Saco-studenter). 
 
Valberedningen har vidare varit mån om att föra en kontinuerlig dialog med Sacos studentråds 
styrelse, främst genom kontakt via presidiet. Utöver detta har valberedningen även närvarat vid 
Sacos studentråds styrelsemöte. Genom dessa dialoger samt observationer har valberedningen 
erhållit en god inblick samt information om vad som krävs av en sittande styrelse. 
 
 
Nomineringsperiod 
Nomineringen till fyllnadsvalen vid extra kongressen var öppen 2020-11-10 t.o.m 2020-11-18. 
Nomineringen till förtroendeuppdragen för verksamhetsåret 2021/2022 var öppen 2021-02-09 
t.o.m. 2021-03-08. 
 
För nominering till förtroendeuppdrag användes ett och samma webbformulär. Detta publicerades 
via Saco studentråds hemsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valberedningen föreslår kongressen att besluta  
 
att lägga valberedningens verksamhetsberättelse till handlingarna.  
  


