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Valberedningen 2022

På bild: Adam Jacobsson Trönndal, Annika Silva, Fredrik Olofsson, Emma Lundquist, Emma Råvall, Johanna Åberg (ej med i Valberedningen 
längre), Alice Gunnarsson, Wilhelm Östberg, Evelina Johnsson, Alma Andersson, Karl Ekberg och Josefin Gauffin



Hur jobbar vi?
● Gruppindelning - 3 st

○ Valbereder ej utskott man tänkt söka själv

● Reviderat formulärs- och intervjufrågor

● Reviderat kravprofilerna

● Läsa formulär

● Hålla i intervjuer

● Opartiskhet



Info om poster?
● Hemsidan ksektionen.se

● Fråga folk!

https://ksektionen.se/


Hur engagerar du dig?



Ansökan till poster
● QR-kod!

● https://www.ksektionen.se/engageradig23

3/10 - 16/10 

https://www.ksektionen.se/engagera-dig/#ansok


Hur engagerar du dig?









Formulär

● Allmäna frågor - obligatoriska
● Svara på ALLA frågor till den/de poster du söker
● Frågorna är formade till dig som söker

○ Informativa
○ Ge bättre inblick

● HT1 Extra Formulär!!
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Valberedningens tips och tricks
Vad behöver jag för att engagera mig?

● Egentligen, ingenting!
● Villig och taggad på att engagera sig
● Vilja vara med på saker och träffa nya människor!

Vad kan jag ta med i min ansökan?

● Tidigare engagemang
● Var konkreta
● Exempel:

- Jag spelade i ett fotbollslag från att det att jag var 8 år tills 19, vi var ett tajt gäng som hade 
roligt tillsammans och åkte runt på cuper i södra Sverige.

- Jag har hjälpt till att servera i somras på ett cafe, jag tyckte att det var jätteroligt att jobba 
tillsammans med andra och ta hand om gäster. 



…….TentaP……….

→ Valberedningen läser formulär……….



Intervju
● Kallelse via mail v. 44

○ Privata mailadresser
● v. 45-46 (LP2, lv.1-2)



Intervju
● Kallelse via mail v. 44

○ Privata mailadresser
● v. 45-46 (LP2, lv.1-2)

❖ Lika för alla
❖ Tid - Samma för alla som söker samma post
❖ Alla frågor kommer ställas, även om man redan svarat på den i en annan 

fråga



Höstterminsmöte 2 och Valberedningens roll 

❖ Vårt ord är inte lag, kandidera/motkandidera!
❖ God praxis är att meddela om motkandidatur!
❖ Vid fler kandidater till en post än antal platser - tal
❖ Om ej fler kandidater än antalet poster - invald 

direkt
❖ Styrelsen - alltid tal

● 22-24 november
● Vi i Valberedningen publicerar våra nomineringar senast en 

vecka innan. De kommer också ut med handlingarna till mötet.



Sekretess
● Vad vi INTE svarar på

○ Kravprofiler
○ Vilka som sökt 
○ Folks svar/intervjuer

● Vad vi svarar på
○ Hur många som sökt i tiotal, t.ex. 10-20st



Valberedningen tipsar
● Läs på!

○ För de allra flest poster behöver man inte ha några 
förkunskaper alls. Det som skiljer kandidaterna åt är 
därför hur väl insatta de är i vad de söker för någonting. 
Läs därför på på hemsidan och prata med de som sitter 
nu så att du vet vad du ger dig in på!

● Var konkret!
○ Var så konkret du bara kan när du svarar på frågor i 

formulär och på intervju. Alla kan säga att man är bra på 
något, så ge exempel!



Sök till ValleB
● Stor inblick i 

Sektionens poster

● Bra inför framtiden

● Jättekul!



Kontakta Valberedningen
● Mail: valordf@ksek.se aka Fredrik Olofsson
● Hugg oss i Gallien!
● Valar bits inte!

mailto:valordf@ksek.se


Formulär

https://www.ksektionen.se/engageradig22

https://www.ksektionen.se/engagera-dig/#ansok


Formulär

Tack! https://www.ksektionen.se/engageradig22

https://www.ksektionen.se/engagera-dig/#ansok

