Motioner för tillsättande av ämbetspersoner
verksamhetsåret 18/19
Radio UF
Sekreterare för Radio UF: Nanna Friman
Jag motiverar henne som val främst för att det just nu inte finns några aktuella kandidater med lika
mycket erfarenhet av Radio UF som önskar att kandidera för posten.

Debate Club
Vice Debattklubbsordförande: Serhan Wade
Efter att ha startat en egen debattklubb och dessutom vunnit tävlingar i debatt i Storbritannien
så är det en underdrift att säga att Serhan är en erfaren debattör. Han är skolad i British
Parliament -style, men skulle även vilja presentera debattklubben inför andra former av
formaliserad debatt.
Serhans erfarenhet och kunskap skulle vara till oerhört stor nytta för debattklubben. Utöver
detta så har Serhan flera mycket bra och spännande planer på hur debattklubben skulle kunna
utvecklas.
Vice Debattklubbsordförande: Annika Breidenstein
Annika har tidigare år varit verksam i debattklubben. Hon har visat stort engagemang för
debattklubben och har många idéer för hur debattklubben ska knyta fler medlemmar till sig
samt värva studenter från andra delar av universitet. Annika är arbetsam, pålitlig och
professionell.
En av debattklubbens huvudsakliga mål den här terminen är att sänka tröskeln för att delta i
debattklubben. Annika är en duktig debattör och retoriker men framförallt bidrar hon med en
väldigt härlig attityd, en attityd hon dessutom lätt sprider till resten av klubben.
Annika skulle utöver detta vara en utmärkt representant för UF, och eftersom hon går på i
princip varenda föreläsning ser hon kassa-ansvaret som en ren bonus.

Uttryck Magazine
Redaktör: Sophie Mainz
Vi vill nominera Sophie Mainz och Karin Kristensson till redaktörer för Uttryck. Båda har stort
engagemang och brinner för skrivandet. Utöver det, har båda kandidaterna stor erfarenhet av
textbearbetning samt ett organisatoriskt sinne.
Redaktör: Karin Kristenson
Vi vill nominera Sophie Mainz och Karin Kristensson till redaktörer för Uttryck. Båda har stort
engagemang och brinner för skrivandet. Utöver det, har båda kandidaterna stor erfarenhet av
textbearbetning samt ett organisatoriskt sinne.
Layoutansvarig: Sedef Hammarén Catir
Till layoutansvarig nominerar vi Sedef Hammarén Catir. Sedef har tidigare erfarenhet från det
program vi använder för att sätta ihop tidningen, vilket är oerhört värdefullt för redaktionsgruppen.
Därtill har hon länge läst Uttryck och vill behålla dess utformning, någonting som denna redaktion
också vill.

Vice Webbredaktör: Lisa Svenhard
Lisa har erfarenhet av redaktionellt arbete och har tidigare varit med och drivit olika projekt inom
media, vilket vi tror gör henne mycket väl förberedd inför arbetsuppgifterna som vice webbredaktör.
Utöver detta visar Lisa ett stort engagemang och intresse för Uttryck och i synnerhet
webbverksamheten och arbetet med hemsidan. Hon visar en stark vilja att lära sig om verksamheten
såväl som idéer för att utveckla den, och hon ser fram emot att jobba tillsammans med resten av
redaktionen. Av dessa anledningar är vi övertygade om att hon kommer att bli en fantastisk vice
webbredaktör som kommer att tillföra mycket till webbens verksamhet!

Reseansvarig
Reseassistent: Embla Holmgren
Mitt förslag till reseämbetsperson är Embla Holmgren. Efter att ha intervjuat 14 sökande bestämde
jag mig till slut för henne. Embla, som går första terminen på pol.kand, har stor erfarenhet av
kulturutbyte och att resa - och har gjort det på flera okonventionella sätt. Hon har dessutom en
varm framtoning och många kloka perspektiv på hur en skapar sig en uppfattning om andra länder
och kulturer, ens ansvar som besökande och hur en bör leda en grupp. Jag tror verkligen att hon
kommer att vara ett tillskott för mig och för UF i stort!

Programgruppen
Föreläsningsassistent: Linnea Lindholm
Linnea is a responsible person with a great interest, and knowledge, in international affairs. She has
previous experience from the program group and has shown from her dedication that she is a
person to count on. The program group will be stronger with a structured person like Linnea in it.
Föreläsningsassistent: Daniela Miller
Daniela is currently studying her masters in peace and conflict studies. Her previous experience
from similar organisations back in Finland gives her a good organisational foundation to stand on
when entering the program group. We both believe that Daniela's responsibility and attitude will be
a great asset to the program group this coming year.

PR
PR-assistent: Anton Näslund
Anton läser just nu tredje terminen i Polkand-programmet och har länge velat engagera sig i
UF, men visste inte förrän nu att det fanns en post som PR-assistent. Posten tilltalade honom
för att han länge har brunnit för grafisk design, vilket framgår tydligt från loggorna han
bifogade sin ansökan. När han var 15 blev han även kontaktad av AIKs fotograf för att
designa fanartiklar!
Jag har valt att ha med honom i mitt PR-team för att han är väldigt kompetent i den grafiska
delen som PR i UF behöver. När jag föreställer mig det perfekta teamet skulle det vara en
som t.ex. sköter sociala medier och mailen, en som sköter det grafiska, och en som sköter

hemsidan. Givetvis vill jag att alla skulle trivas med upplägget och så vidare, men Anton är
perfekt för den grafiska delen. I intervjun med honom berättade han även om några idéer
han har för UFs marknadsföring, så som t.ex. en grafisk profil för att allt ska se enhetligt ut.
Jag är helt övertygad om att Anton inte bara skulle passa perfekt i UF som ämbetsperson,
men också som PR-assistent, och skulle bidra med många underbara idéer och en bra
arbetsmoral.
Fotograf: Nickella Annmarie Jose
Nickella har tagit sig till Uppsala från Sydamerika och pluggar sociologi på distans på den
brittiska ”Open University”. Detta bidrar till att hon är väldigt tidsflexibel, vilket är precis vad
en fotograf för UF behöver vara.
Hennes ansökan fångade min uppmärksamhet med många vackra bilder hon har tagit runt
om i Uppsala. Förutom att hon tar fina bilder, har hon även sin egna Canon 700D som hon
gärna skulle vilja använda också för UF-uppdrag. Hon har tagit en kort kurs i fotografi och
redigering, men säger att hon inte kommer ihåg mycket från Lightroom men vill gärna lära
sig. Detta tycker jag inte är ett särskilt stort problem, eftersom vi har flera erfarna
photoshoppare i PR och vi kan gärna ta på oss att redigera bilder då och då. Från våran
intervju framgår det tydligt att hon förstår vad posten innebär och ser framemot att få knyta
fler kontakter i Uppsala.

Career group
Karriärassistent: Evin Talayhan
Med en sprudlande energi som smittar av sig i varje rum hon befinner sig i, samt med en passion för
all typ av utrikespolitik som kan vara "alltifrån vad Kim och Kourtney bråkat till vad Trump och Kim
bråkat om" tror jag att Evin skulle vara ett fantastiskt tillskott till UF och till karriärverksamheten
som karriärassistent. Utöver hennes kreativitet och positiva utstrålning är Evin en ytterst
organiserad, driven och ambitiös person vilket är exakt det som efterfrågas av karriärverksamheten.
Av denna anledning nominerar jag Evin Talayhan till att tillsättas som karriärassistent för
verksamhetsåret 2018/2019.
Projektledare för Career Day: Linda Åberg
Med en god organisationsförmåga samt skicklighet och lång erfarenhet av att driva och genomföra
projekt tror jag att Linda kommer bidra extremt mycket till Career Day 2019. Då hon är oerhört
målinriktad, driven och en "doer" tror jag att hon kommer vara en klippa i genomförandet av detta
projekt. Av denna anledning nominerar jag Linda Åberg till att tillsättas som projektledare för Career
Day 2019.
Projektledare för Career Day: Johanna Wallén
Med erfarenheter från att samarbeta i och driva stora projekt som Kontaktdagarna för
Uppsalaekonomerna samt en fantastisk personlighet tror jag att Johanna kommer bidra samt
utvecklas enormt av att vara projektledare för Career Day 2019. Vidare är hon positiv, kreativ och
lägger alltid hundra procent engagemang i allt hon åtar sig. Av denna anledning nominerar jag Johanna
Wallén till att tillsättas som projektledare för Career Day 2019.

Aktivitet
Aktivitetsassistent: Sofia Murray
Sofia visar med en genuin motivation och entusiasm ett brinnande intresse i delaktighet och
genomförande av aktiviter framöver. Med sin sprudlande energi och sitt kreativa idétänk sprider
Sofia en rejäl dos av optimism omkring sig. Hon är både lyhörd och driftig och vi ser henne därför i
en roll med mycket ansvar. Med detta sagt och med en riktigt go magkänsla som till 110% litar på att
Sofia kommer göra en strålande insats för UF i höst och vår, motiverar vi härmed Sofia Murray som
vårt val av aktivitetsassistent läsåret 2018/2019.

