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Valberedningens förslag ordförande i Studeranderådet
Till posten som ordförande för Studeranderådet föreslår valberedningen
Clara Söderstjerna.
Mitt namn är Clara Söderstjerna och jag är 23 år gammal. Jag studerar för nuvarande termin
7 vid Örebro universitet. Jag blev nominerad till ordförande under stormötet och valde att
tacka ja till den posten. Under årets gång har jag suttit som vice ordförande i
studeranderådet och jobbat tillsammans med Maja Straht i presidiet. Efter mitt år på posten
har jag fått god insyn i organisationen och jobbat för att lyfta studenters röster, vilket är ett
arbete jag ser fram emot att få fortsätta med under det kommande året. Tidigare har jag
suttit som ordförande samt vice ordförande i vår lokala studentförening vid Örebro
universitet, så jag har god insikt i hur arbetet ser ut på lokal nivå. Som person är jag driven
och nyfiken. För mig är det viktigt att jobba med struktur och att involvera gruppen i
arbetet.
Valberedningens förslag vice ordförande i Studeranderådet
Till posten som vice ordförande för Studeranderådet föreslår valberedningen
Josefine Rasmusson.
Josefine är 27 år och läser termin 9 vid Göteborgs Universitet. Vi anser att Josefine har
visat på god förmåga till struktur och ett stort driv genom att engagera sig i flera ideella
föreningar samt arbeta som psykologassistent upptill sina studier. Josefine har relevant
erfarenhet genom sitt ordförandeskap i SPFS Göteborg. Där har hon visat på god
kommunikationsförmåga, ledarskap och lyhördhet genom att ansvara för och driva på
styrelsens gemensamma arbete som under året genererat i många evenemang, samarbete
mellan lokalföreningar, en ökad synlighet på sociala medier samt rekrytering av nya
studentmedlemmar. Josefine har samtidigt deltagit i Studeranderådets stormöten,
ordförandenätverk samt olika kompetensutvecklande evenemang. Josefine har
också relevant erfarenhet från sitt arbete som kassör, dessförinnan vice ordförande, för
Studentföreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (S-KBT) Göteborg där
hon förutom att vara stöttande i föreningens dagliga arbete varit med och anordnat
föreläsningar, workshops och filmvisningar.

Valberedningens förslag på ledamöter i Studeranderådets styrgrupp
Till posten som ledamot i studeranderådets styrgrupp föreslår valberedningen
Viktor Roos Pehrsson.
Viktor är 31 år gammal och läser termin 10 vid Örebro universitet. Viktor är intresserad av
frågor som rör psykologstudenters psykosociala arbetsmiljö och hälsa. Han skulle även vilja
att de olika PTP-programmens kvalité jämfördes. Viktor har erfarenhet av att samarbeta i
grupp från arbetsliv, ideella engagemang och studier. Han anser att det är viktigt att
förtydliga förväntningar inför arbetet och lägga upp en gemensam plan för att samarbeten
ska fungera så optimalt som möjligt. Utifrån detta anser vi i valberedningen att Viktor visar
på god förmåga till samarbete. Viktor är initiativtagande och har utvecklat och drivit
igenom aktiviteter för psykologernas studiesociala utskott vid Örebros universitet. Som
reseledare har Viktor fått använda sin förmåga till struktur, där han behövt planera i flera
steg inför gästernas ankomst. Utöver detta har Viktor erfarenhet av styrelsearbete, genom
ideella uppdrag för kåren vid Örebros universitet samt inom föreningen Psykologisation.
Till posten som ledamot i studeranderådets styrgrupp föreslår valberedningen
Anna Pihlgren.
Anna är 21 år gammal och läser parallellt termin 2 vid Karolinska Institutet och termin 1
vid Göteborgs Universitet. Hon är intresserad av psykologstudenters möjlighet till
utbytesstudier och internationellt samarbete kring psykisk hälsa och positiv psykologi. Hon
har visat en god förmåga till samarbete och har en problemlösande och glädjefylld
inställning till arbetet med andra. Detta har främst tagit sig uttryck i grupparbeten under
utbildningen där Anna fått kommunicera och kompromissa kring sina idéer. Anna är
initiativtagande och kreativ. Hon tycker om att skapa och driva idéer från start till mål och
att göra det bästa utifrån rådande förutsättningar. Exempel på detta är att hon har tagit
initiativ till och drivit igenom projekt på sin arbetsplats. Annas strukturella förmåga är god,
hon arbetar från grunden och har ett realistiskt förhållningssätt, är disciplinerad och trivs
med att både skapa och följa en plan.
Till posten som ledamot i studeranderådets styrgrupp föreslår valberedningen
Therese Fröman.
Therese är 28 år gammal och läser termin 6 vid Karlstad Universitet. Therese är intresserad
av frågor som rör arbetsmiljö och övergången från studier till arbetsliv. Hon vill även se att
arbets- och organisationspsykologi får en större plats på psykologprogrammet. Therese har
erfarenhet av ledarskapsarbete och projektledning, där hon har visat på god förmåga till
samarbete och vågat lyfta problem i dessa. Hon har ett organisationsperspektiv och lyfter
gärna nya idéer och infallsvinklar. Therese har från sitt tidigare arbetsliv erfarenhet av att
arbeta med att strukturera upp organisationer, där hon bland annat skapat en “serviceBibel”, och anses genom detta ha god förmåga till struktur. Therese är initiativtagande och
har startat upp och driver SPFS i Karlstad, där hon i nuläget sitter som ordförande och har
genom detta även erfarenhet av styrelsearbete.
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Till posten som ledamot i studeranderådets styrgrupp föreslår valberedningen
Leo Rehnberg.
Jag heter Leo Rehnberg och blir 29 i år. Än så länge läser jag termin 10 vid Göteborgs
Universitet, och planen är att påbörja min PTP-tjänstgöring till hösten. Under hela mitt liv
har både jag och min omgivning värdesatt fackligt engagemang, och min studietid har inte
varit något undantag. Sedan jag gick med i Sveriges Psykologförbund termin ett har jag
suttit som både ledamot och ordförande för vår lokala SPFS-förening, som ledamot och
sammankallande i Studeranderådets valberedning samt i corona-årets fantastiskt produktiva
styrgrupp. Detta har både varit väldigt lärorikt, men också ökat mitt engagemang och gett
mig en uppfattning om vad som behöver göras framöver. Jag brinner för arbetsrättsliga
frågor samt att stärka psykologins och psykologers positioner i samhället. Möjligheten att
föra in ett studentperspektiv i aktuella frågor och stärka gemenskapen och samarbetet
mellan studenter och yrkesverksamma är skälet till varför jag vill sitta kvar i styrgruppen
ännu ett år. Psykologstudenter är en resurs, och jag hoppas att jag själv kan vara en resurs
för Studeranderådets fortsatta arbete.
Valberedningens förslag studerandesuppleanter i förbundsstyrelsen
Till posten som studerandesuppleant i förbundsstyrelsen föreslår valberedningen
Simone Vastamäki Tajiou.
Simone är 24 år gammal och läser termin 7 på Örebro Universitet. Simone är intresserad av
att driva frågor som rör PTP- och psykologassistenttjänster och vill arbeta med motionerna
som den senaste kongressen röstade igenom. Simone har visat sig vara kommunikativ
genom sitt arbete som kommunikationsansvarig i styrgruppen och i projektet “prata med
en psykologstudent” där hon samordnade kommunikationen mellan styrgruppen, de lokala
SPFS:arna och universiteten. Vidare har Simone visat på diplomati genom att hon vågar
yttra sina åsikter i stora och små sammanhang och kan på ett konstruktivt sätt hantera
meningsskiljaktigheter så att bägge parter delvis får sin vilja igenom. Simone har erfarenhet
av flertalet samarbeten genom sina tidigare roller i studeranderådets styrgrupp. I dessa har
hon visat på god samarbetsförmåga, och i sin roll som Internationell koordinator har hon i
samråd med andra reflekterat över rollen vilket fått henne att utveckla den och
studeranderådets organisation. Simone har genom sitt fleråriga engagemang i
Studeranderådet liksom sitt tidigare uppdrag i kåren vid Örebro Universitet stor erfarenhet
av styrelsearbete samt kunskap och erfarenhet av fackligt arbete.
Till posten som studerandesuppleant i förbundsstyrelsen föreslår valberedningen
Erik Lundin.
Erik är 27 år gammal och läser termin 8 vid Lunds universitet. Han har erfarenhet av
styrelsearbete både som medlem i Studeranderådets styrgrupp och som studentrepresentant
i ledningsgruppen för psykologprogrammet samt Institutionsstyrelsen för psykologiska
institutionen vid Lunds universitet. Erik är särskilt intresserad av frågan kring PTP:ns
framtid och har som tidigare läkarstudent eventuellt ett värdefullt perspektiv i frågan.
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Valberedningens förslag sammankallande i Studeranderådets
valberedning:
Till posten som sammankallande i Studeranderådets valberedning föreslår
Studeranderådet Maja Straht.
Maja är 26 år gammal och läser termin 10 på Lunds universitet. Maja har god kännedom
om valberedningsarbete då hon tidigare har suttit som ledamot i Lundapsykologerna och
Psykologstudent Sveriges valberedning. Maja har även god kännedom om Studeranderådet
som organisation, då hon både har suttit som styrgruppsledamot och ordförande i
Studeranderådet. Maja anser att ett gott valberedningsarbete är av stor vikt i en
studentsektion och vill verka för en demokratisk, transparent och tydlig process där
studentmedlemmarna känner sig hörda och förutsättningar för att utveckla
Studeranderådets verksamhet ökar.
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