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8.45  Inloggning och registrering  

9.00  Välkommen och genomgång av dagen 

9.10  Mötet öppnas

 § 1–7 

 Naturviterne – vår systerorganisation talar om sina aktuella frågor 

 Paus 15 min 

10.20  § 8–13 

 Paus 15 min 

11.20  Ordförande Albert Ohlin från Saco Studentråd talar om  

 hållbart engagemang  

 § 14–15 

 Paus 10 min 

12.00 § 16–19 

 Tillträdande ordförande talar 

 Avgående styrelse tackar för sig 

13.00  Kongressen avslutas



1. Årsmötet öppnas  

2. Upprop och justering av röstlängd  

3. Val av mötesordförande  

4. Val av mötessekreterare  

5. Val av två justerare tillika rösträknare  

6. Fastställande av dagordning (övriga frågor upptas här) 

7. Mötets behöriga utlysande 

8. Fastställande av verksamhetsberättelse för 2021 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2021  

10. Verksamhetsplan för Naturvetarnas studentråd 2022  

11. Stadgeändringar  

12. Propositioner  

13. Motioner  

14. Val av ordförande  

15. Val av vice ordförande  

16. Val av ledamöter  

17. Val av valberedning  

18. Övriga frågor  

19. Kongressen avslutas

Dagordning – Naturvetarnas 
Studentråds kongress 
30 oktober 2021



Styrelsen för Naturvetarnas studentråd har under verksamhetsåret 2021 haft speciella förutsätt-
ningar att jobba under. Precis som under verksamhetsåret 2020 har arbetet präglats av ständig 
ovisshet på grund av den pågående pandemin. Däremot har vi i styrelsen varit mer förberedda 
på ett samhällsläge där mycket sker på distans, och verksamheten har anpassats därefter. En 
utmaning som styrelsen stått inför är att i den redan ’lilla’ styrelsen på fem personer så blev det 
ett bortfall, när studentrådets ordförande tog en paus från sitt uppdrag i april. Om man frånser 
en ny ledamot, har resterande styrelse suttit även under verksamhetsåret 2020. 

Under året har styrelsen arbetat brett och har bland annat anordnat webbinarier på flera olika 
teman, skrivit debattartiklar och krönikor samt deltagit i möten och event anordnade av Saco, 
Naturvetarna eller miljödepartementet. Arbetet har diskuterats under de mer än 8 digitala 
mötena som styrelsen haft. 

Fokusområdet som styrelsen arbetat med under det gångna verksamhetsåret har varit ”Klimat-
frågan har ett fackligt svar”. Klimatfrågan har lyfts fram och problematiserats i sammanhang 
med fackliga frågor på olika sätt under det gångna året i studentrådets verksamhet.  

Styrelsen har arbetat med digitala medlemsträffar som bland annat haft som mål att öka studen-
ters kunskap om och intresse för facket, och skapa mervärde för studentmedlemmar. Träffarna 
har mer än väl uppnått förväntningarna när det kommer till deltagarantal. Gällande det ökande 
engagemanget hoppas vi se resultat för deltagande på kongressen. 

Nedan följer utvecklade kommentarer till de att-satser som ingick i verksamhetsplanen för 2021. 
Styrelsens arbete beskrivs mer detaljerat utifrån verksamhetsområden. Till sist presenteras en 
lista över de aktiviteter och texter som styrelsen jobbat med. 

Studentrådets 
verksamhetsberättelse 
2021



Ur verksamhetsplan 2021 i kursivt 
Fokusområde för 2021 – ”Klimatfrågan har ett fackligt svar” 

Studentrådet uppnår detta genom:  

att  skriva minst tre stycken debattartiklar som ökar synligheten för Naturvetarnas  
  Studentråd.  

att  en styrelseledamot ansvarar för att kommunicera Studentrådets arbete i sociala  
  medier.  

att  genomföra ett medlemsmöte med en grundkurs i fackets historia och hur facket  
  fungerar i dag.  

att  genomföra ett medlemsmöte med en grundkurs om a-kassan.  

att  genomföra minst en aktivitet på temat klimatomställning.  

att  i samråd med medlemmarna ta fram ett förankrat strategidokument att anta  
  vid nästa årsmöte. 

 

Styrelsens kommentar: Under verksamhetsåret har studentrådet genomfört mycket av målen i 
fokusområdet. I maj genomfördes ett webbinarium för studenter om a-kassan och hur den fung-
erar, samt ett webbinarium tillsammans med Klimatpsykologerna, med fokus på klimatkommu-
nikation och klimatångest. Dessutom arrangerades ett webbinarium i oktober som handlade om 
klimatet och klimatrelaterat påverkansarbete.  

På grund av ordförandens paus från sitt uppdrag har vi fått prioritera utifrån verksamhetspla-
nen. Vi har tyvärr inte hunnit med att ta fram ett strategidokument eller skriva tre debattartik-
lar. Däremot har vi skrivit flera texter som varit med i naturvetarnas nyhetsbrev. 

Studentrådet har haft en person som varit ansvarig för kommunikationen i sociala medier, som 
bland annat har gjort informativa inlägg om studentrådet samt delat med sig av bilder från 
webbinarierna som studentrådet arrangerat. I april hade dessutom studentrådet en ”Instagram-
vecka” där alla i ledamöter i studentrådet fick varsin dag att både berätta om sig själva och lyfta 
fram studentrådets arbete. En instagram-vecka anordnades även i oktober inför studentrådets 
kongress för att informera om och uppmärksamma kongressen.  



Studentrådet och naturvetarna 

Studentrådet uppnår detta genom:  

 att  i samråd med Naturvetarnas kansli organisera deltagande vid Almedalen.  

 att  ordförande närvarar vid Naturvetarnas förbundsstyrelses möten, alternativt uppdaterar  
  förbundsstyrelsen via andra medier om Studentrådets arbete.  

 att  ordförande för en kontinuerlig dialog med förbundsstyrelsens studeranderepresentant.  

 att  nominera en studeranderepresentant till Naturvetarnas förbundsstyrelse vid kongressen 2021. 

Styrelsens kommentar: På grund av det fortsatta läget med pandemin så genomfördes inte 
Almedalsveckan som vanligt under 2021. Naturvetarna deltog ej under den digitala Almedals-
veckan och inte heller studentrådet. Studentrådets ordförande har deltagit på flera möten med 
förbundsstyrelsen. Ordföranden och vice ordföranden har haft kontinuerlig kontakt med stude-
randerepresentanten i förbundsstyrelsen.  

I november äger Naturvetarnas egna kongress rum, på den kommer representanter från studen-
trådet delta. Dessutom har studentrådets styrelse i samverkan med valberedningen nominerat en 
studentrepresentant som läggs fram som förslag på Naturvetarnas kongress. Studentrepresentan-
ten är en fullvärdig medlem av Naturvetarnas styrelse och sitter i tre år, fram tills nästa kongress. 

 

Studentrådet och Saco Studentråd 

Studentrådet uppnår detta genom:  

 att  verka för att Naturvetare sitter i Saco Studentråds styrelse, valberedning och övriga verksamhet.  

 att  delta vid Saco Studentråds kongress.  

 att  delta vid Saco Studentråds medlemsråd.  

 att  ordförande och/eller vice ordförande deltar vid Saco Studentråds presidieråd. 

 Styrelsens kommentar: Naturvetarnas studentråd har under verksamhetsåret aktivt arbetat till-
sammans med Saco:s studentråd. Representanter från studentrådet har deltagit på medlemsråd, 
presidieråd och på Saco:s studentråds kongress, där en naturvetare valdes in i valberedningen 
(och där även den avgående valberedningen hade en naturvetare som sammankallande). Inför 
Saco:s kongress var en ledamot från Naturvetarnas studentråd med i en referensgrupp vilken 
hade som syfte att komma med förslag på ny mandatfördelning inför Saco studentråds kongress.  

För att stärka kopplingen ytterligare deltog Saco studentråd som öppningstalare på Naturvetar-
nas studentråds kongress 2020. 

 



Studentrådet och vänföreningar 

Studentrådet uppnår detta genom:  

 att  delta vid Naturviternes studentorganisations årliga kongress.  

 att  representanter från Naturviterne bjuds in att delta vid Naturvetarnas Studentråds årsmöte. 

Styrelsens kommentar: Naturviterne hade ej någon kongress, därför kunde studentrådet ej del-
ta. Naturviterne deltog och talade under studentrådets kongress 2020 och berättade hur deras 
organisation fortsatte med deras engagemang trots pandemin. Inför studentrådets kongress 
2021 bjuds Naturviterne in igen för att hålla ett kortare föredrag.  

 

Studentrådets interna verksamhet 

Studentrådet uppnår detta genom:  

 att  organisera ett digitalt eller fysiskt möte för alumner från Naturvetarnas Studentråd.  

 att  arrangera en överlämning under januarimånad där den nyvalda styrelsen för Studentrådet  
  får kunskapsöverföring från den tidigare styrelsen.  

 att  arrangera minst en (föreläsningar/seminarier) med syftet att stärka studentmedlemmars  
  psykiska hälsa.  

 att  styrelsen skriver texter till nyhetsbreven som riktas till studentmedlemmarna. 

Styrelsens kommentar: Då styrelsen som valdes in på årsmötet 2020 endast hade ett nytt till-
skott så ansågs just en överlämning inte vara nödvändigt. Däremot arrangerades en digital träff 
för styrelsen i början av 2021 som blev uppstart för styrelsearbetet.  

 

Webbinariet som hölls med föreläsare från Klimatpsykologerna berörde vår fokusfråga och även 
i allra högsta grad redskap för att möta och hantera klimatångest. I samband med studentrådets 
kongress 2021 kommer tips att ges för hållbart engagemang, med syfte att stärka studenters 
psykiska hälsa. Styrelsen har under året skrivit fem krönikor till nyhetsbrevet som skickas ut till 
studentmedlemmar, minst två av dem har handlat om psykisk hälsa.  

Att arrangera ett fysiskt möte för alumner från Naturvetarnas Studentråd har inte varit möjligt 
pga det rådande läget, men en digital plattform har skapats för att möjliggöra nätverkande. 

 



Lista över externa aktiviteter 2021: 

Webbinarium: 

”Klimatpsykologi – i glappet mellan kunskap och handling” 4 maj. https://www.naturvetarna.se/
medlemsformaner/utbildningar-aktiviteter/kalender/klimatpsykologi---i-glappet-mellan-kun-
skap-och-handling/  

”A-kassan – hur funkar det och varför ska jag vara medlem?” 20 maj. https://www.naturvetarna.
se/medlemsformaner/utbildningar-aktiviteter/kalender/a-kassan--hur-funkar-det-och-varfor-
ska-studenter-vara-medlem/  

 ”En kväll för klimatet med Naturvetarnas studentråd”, 7 oktober. 

https://www.naturvetarna.se/medlemsformaner/utbildningar-aktiviteter/kalender/
en-kvall-for-klimatet-med-naturvetarnas-studentrad/  

 

Redaktionella medier: 

”Klimatfrågan har ett fackligt svar”, Daniel Nord,14 december 2020. 

https://www.naturvetarna.se/nyheter/2020/klimatfragan-har-ett-fackligt-svar/  

 ”Kväv inte klimatångesten – låt den bli något stärkande”, Astrid Resare, 16 februari. https://
www.naturvetarna.se/nyheter/2021/kvav-inte-klimatangesten---lat-den-bli-nagot-starkande/  

”Ska man tycka synd om en student?”, Daniel Nord, 22 mars.  

https://www.naturvetarna.se/nyheter/2021/ska-man-tycka-synd-om-en-student/  

 ”Distans inbjuder till närhet och nya perspektiv”, Lovisa Sundström, 21 april. https://www.
naturvetarna.se/nyheter/2021/distans-inbjuder-till-narhet-och-nya-perspektiv/  

 ”Bästa pluggtipsen under pandemin”, Love Chrisson, 11 maj. https://www.naturvetarna.se/nyhe-
ter/2021/basta-pluggtipsen-under-pandemin/  

”Sluta investera våra pensioner i fossila bränslen”, debattartikel skriven tillsammans med DIKs 
och Lärarnas Riksförbunds, 15 maj.  

https://www.dagensarena.se/opinion/sluta-investera-vara-pensioner-fossila-branslen/?f-
bclid=IwAR2fFnhmy6GENgzNUrmJNPoLzXbOG5Jtvo10zdL4U49HrN1JFW4gqAAYx5A  



Verksamhetsplanen redogör både för den externa och interna verksamheten, men även för  
övrig verksamhet som styrelsen fått i uppdrag av Naturvetarnas Studentråds kongress att  
utföra under verksamhetsåret. Dessa har sin grund i stadgarna (§2.1) som säger att Student- 
rådets uppgift är: 
 
att  fungera som en gemensam intresseorganisation för studenter som är medlemmar  
  i förbundet. 

att  representera naturvetarstudenter i Naturvetarna och i Saco Studentråd. 

att  genom styrelsen föra fram förbundets studenters åsikter inom förbundet, bilda   
  opinion, informera allmänhet samt påverka beslutsfattare med syfte att höja   
  status inom utbildning, forskning och arbetsliv för de utbildningar som innefattas  
  av Naturvetarna.  
 
Utöver detta presenterar styrelsen ett förslag på fokusområde för kommande verksamhetsår 
med målsättningar och hur dessa ska uppnås. 

 

Fokusområde för 2022 – ”Studentrådets framtid” 
Studentrådet behöver en ny strategi för hur det ska verka i framtiden för att blir bättre på att 
nå ut till sina medlemmar och engagera dem på ett värdefullt sätt. Detta för att ge ökat mer-
värde för medlemmarna. Frågan bör diskuteras brett inom Naturvetarna, till exempel med 
Naturvetarnas Förbundsstyrelse och studeranderepresentant, samt SMARKarna.  

Studentrådet uppnår detta genom:  
att  föra en lösningsorienterad diskussion inom Naturvetarna om vilken roll  
  Studentrådet ska ha i framtiden   

att  hitta den bästa lösningen för att säkerställa Student- 
  rådets framtid.  

att  ta fram ett strategidokument om hur Studentrådet   
  ska fungera i framtiden. 

att  öka studenters kunskap om och intresse för facket,   
  och skapa mervärde för studentmedlemmar.  

Verksamhetsplan för 
Naturvetarnas studentråd  
2022



Studentrådets externa verksamhet 
Studentrådet ska vara en politisk aktör som gör sin röst hörd i frågor som rör studenter. Detta kan 
ske genom utåtriktade kampanjer mot allmänheten och/eller beslutsfattare, men även som påver-
kansarbete riktat mot de organisationer genom vilka Studentrådet representerar Naturvetarnas 
studentmedlemmar. 

Studentrådet uppnår detta genom: 

att    engagera oss i miljödepartementets ungdomsråd.  

att   arbeta för ökad klimatomställning genom fackligt påverkansarbete. 

att    sträva efter att skriva under minst två debattartiklar som ökar Naturvetarnas Studentråds  
   synlighet i samhället i stort och i fackförbundsvärlden i synnerhet. 

 

Studentrådet och Naturvetarna 
Studentrådet ska representera naturvetarstudenter tillsammans med och inom fackförbundet Na-
turvetarna. Det innebär att samarbeta med förbundet och att aktivt påverka förbundet i frågor som 
angår studenter.  

Naturvetarnas Studentråds ordförande är adjungerad till förbundsstyrelsens möten. Adjungering-
en innebär att ordförande har rätt att delta och yttra sig vid samtliga möten i förbundsstyrelsen. I 
förbundsstyrelsen finns även en studeranderepresentant som är fullvärdig styrelsemedlem. 

Studentrådet uppnår detta genom:  

att    studentrådet håller sig uppdaterade om det som diskuteras under förbundsstyrelsens   
   möten och som påverkar studentmedlemmar.  

att    ordförande för en kontinuerlig dialog med förbundsstyrelsens studeranderepresentant.   

att    delta vid Naturvetarnas kongress.  

 



Studentrådet och Saco Studentråd 

Naturvetarnas Studentråd är en del av Saco Studentråd, Sveriges största fackliga studentorganisa-
tion. Naturvetarnas Studentråd ska vara aktiva inom Sacos Studentråd och påverka verksamheten 
utifrån Naturvetarnas intressen, värderingar och åsikter för att främja dessa. 

Studentrådet uppnår detta genom:  

att  verka för att Naturvetare sitter i Saco Studentråds styrelse, valberedning och övriga  
 verksamhet.  

att  delta vid Saco Studentråds kongress.  

att  delta vid Saco Studentråds medlemsråd.  

att  ordförande och/eller vice ordförande deltar vid Saco Studentråds presidieråd. 

 

Studentrådet och vänföreningar 

Studentrådet ska upprätthålla och utveckla relationer till vänföreningar som norska systerförbun-
det Naturviterne. 

Studentrådet uppnår detta genom:  

att   sträva efter att delta vid Naturviternes studentorganisations årliga kongress.   

att   representanter från Naturviterne bjuds in att delta vid Naturvetarnas Studentråds årsmöte. 

 

Studentrådets interna verksamhet 
Naturvetarnas Studentråd ska vara en plats där både student- och styrelsemedlemmar utvecklas. 
Studentrådet ska verka för att stärka naturvetarstudenters välmående under studietiden. Studen-
trådet ska även bygga kontaktnät för de som är och har varit aktiva i Naturvetarnas Studentråd.  

Studentrådet uppnår detta genom:  

att  arrangera en överlämning i januari där den nyvalda styrelsen och Studentrådets  
 valberedning får kunskapsöverföring från den tidigare styrelsen samt valberedning.  

att  ha som mål att styrelsen skriver texter till de nyhetsbrev som riktas till student- 
 medlemmarna. 

att  en medlem i styrelsen ansvarar för att kommunicera Studentrådets arbete i sociala  
 medier. 

att  sträva efter att lära oss mer om fackets historia och hur facket fungerar idag. 

 

 

 

 



 
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Naturvetarnas Studentråd.

§2 Ändamål och uppgifter 

§2.1 Föreningens uppgift
Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden och har till uppgift:     
• att fungera som en gemensam intresseorganisation för studenter som är medlemmar i förbundet.
• att representera naturvetarstudenter i Naturvetarna och i Saco Studentråd.
• att genom styrelsen föra fram förbundets studenters åsikter inom förbundet, bilda opinion, 

informera allmänhet samt påverka beslutsfattare med syfte att höja status inom utbildning, 
forskning och arbetsliv för de utbildningar som innefattas av Naturvetarna.

§2.2 Verksamhetsår
Naturvetarnas Studentråds verksamhetsår sträcker sig från kongressen till nästföljande kongress.

§3 Medlemskap 
Medlem är den som är medlem i Naturvetarna och studerar på en naturvetenskaplig utbildning.

§4 Kongress

§4.1 Befogenheter
Kongressen är Naturvetarnas Studentråds högst beslutande organ.

§4.2 Sammanträde
Kongressen hålls en gång per år.

§4.3 Ärenden vid kongressen
På kongressen ska förutom val av mötesfunktionärer och övrig formalia även följande ärenden 
behandlas:
• Fastställande av röstlängd.
• Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut 

om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Behandling av övriga propositioner.
• Behandling av motioner, som inkommit innan kongressen, 

enligt §5.7, tillsammans med styrelsens yttrande.
• Val av förtroendevalda.

Naturvetarnas  
Studentråds
Stadgar
Antagen av Naturvetarnas Studentråds kongress 30 oktober 2016



§4.4 Kallelse till kongressen
Kallelsen ska delges medlemmarna senast fyra (4) veckor före kongressen. 

§4.5 Handlingar till kongressen
Kongresshandlingar ska vara ombuden tillhanda senast en (1) vecka innan kongressen.

§4.6 Motioner
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor innan kongressen. Studentmed-
lemmar i Naturvetarna, enligt §3, har rätt att lägga fram motioner till kongressen.

§4.7 Ombud
Studentmedlemmar i Naturvetarna, enligt §3, kan anmäla sig som ombud till kongressen. 

§4.8 Deltagarnas rättigheter 
• Varje ombud har ett (1) mandat på kongressen. Varje mandat är berättigat till en (1) röst.
• Närvaro-, yttrande- och yrkanderätt har ombud, styrelsen och andra förtroendevalda.
• Närvaro- och yttranderätt har tjänstemän och adjungerade. 
• Beslut fattas med enkel majoritet.

§4.9 Kandidater
Varje medlem har rätt att nominera kandidater till förtroendeposter. Kandidater är de som är 
studentmedlemmar i Naturvetarna. Nomineringar hanteras av valberedningen enligt §6.

§4.10 Protokoll
Vid kongressen skall protokoll föras. Protokollet ska justeras av mötesordförande samt två 
(2) justerare. Det justerade protokollet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor efter 
kongressen. 

§4.11 Extrakongress
Ska utlysas då styrelsen av extraordinär inträffad händelse anser det behövligt eller då minst 
en tiondel av medlemmarna kräver det. Kallelse skall utlysas senast två (2) veckor före extra-
kongressen. Regler som gäller för handlingarna (se §4.5) gäller även vid den extra kongressen.

§4.12 Fyllnadsval
Fyllnadsval förrättas genom beredning av valberedningen och röstning sker genom digitalt val 
av de ombud som deltog på senaste kongressen.

§5 Styrelsen 

§5.1 Befogenheter
Föreningens verkställande organ är Naturvetarnas Studentråds styrelse. 

§5.2 Styrelsens sammanfattning
Styrelsen bör bestå av en (1) ordförande, en (1) vice ordförande samt fem (5) ledamöter. Man-
datperioden gäller från kongressen till nästkommande kongress.



§5.3 Styrelsens uppgifter 
• Arbeta med föreningens uppgifter enligt §2.1.
• Verkställa kongressens beslut.
• Förbereda kommande kongress enligt §4.
• Ta fram förslag till verksamhetsramar inför kongressens val av verksamhetsplan för näst-

kommande år.

§5.4 Kallelse
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad kallar vice 
ordförande. Kallelse bör vara styrelsen tillhanda senast (2) två veckor före styrelsemötet.

§5.5 Handlingar 
Handlingar bör vara styrelsen tillhanda senast (5) arbetsdagar före styrelsemötet.

§5.5.1 Föredragningslista
Föredragningslistan bör utarbetas av ordförande eller då denne är förhindrad av vice ordfö-
rande. Arbetet bör ledas och delegeras av ordförande utifrån föredragningslistan. 

§5.5.2 Protokoll
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokollen bör justeras av mötesordfö-
rande samt en (1) justerare. På nästkommande styrelsemöte bör det utskrivna och färdigjuste-
rade protokollet behandlas.

§5.6 Beslutsmässighet
Studentrådet är beslutsmässigt då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Som 
Studentrådets beslut gäller den mening som erhåller högst antal röster. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst.

§5.7 Förbundsstyrelserepresentant
Studentrådsstyrelsen nominerar en (1) studentrepresentant, som väljs av förbundets kon-
gress, till förbundsstyrelsen. Studeranderepresentanten i förbundsstyrelsen bör vara adjung-
erad till studentråds styrelsens möten.

§5.8 Värdegrund
Styrelsemedlem ska dela förbundets grundläggande värderingar.

§6 Valberedning

§6.1 Befogenheter
Valberedningen ska bereda och presentera förslag på kandidater, enligt §5.2, till Naturvetarnas 
Studentråds kongress.

§6.2 Valberedningens sammansättning
Valberedningen bör bestå av tre (3) personer. Mandatperioden gäller från kongressen till näst-
kommande kongress. Valberedningen utser inom sig en sammankallande.



§6.3 Val vid kongressen
Valberedningens sammankallande ska senast fyra (4) veckor före kongressen informera med-
lemmarna om:
• Vilka val som ska ske vid kongressen.
• Föreliggande avsägelser.

§6.4 Valberedningens förslag
Valberedningen ska senast en (1) vecka före kongressen skriftligen lämna sitt förslag på kandi-
dater till styrelsen och ombud. 

§7 Stadgeändringar
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av kongressen. För sådan ändring krävs minst två 
tredjedelar av avgivna röster samt att frågan varit angiven på i förväg utsänd kallelse och före-
dragningslista. Förändringar eller tillägg till dessa stadgar ska underställas förbundsstyrelsen 
för godkännande. 

§8 Upplösning
För upplösning av Naturvetarnas Studentråd krävs likalydande beslut vid två (2) på varandra 
följande kongresser, varav minst ett ordinarie. För upplösning krävs beslut med två tredjedels 
majoritet. Upplösning ska underställas förbundsstyrelsen för godkännande.



Ordförande
Love Chrisson

Love är en riktig naturvetare med sikte på medicinsk forskning. Han har en masterexamen inom 
biomedicin och arbetar nu med flera forskningsprojekt parallellt med studier. Love har god 
erfarenhet av styrelsearbete i studentrådet eftersom han redan har suttit som ledamot i två år, 
och nu är han sugen på att ytterligare utveckla sitt fackliga engagemang genom att axla rollen 
som ordförande. Love har förståelse för den utmanande och ofta svåra situation som studenter 
befinner sig i och vill nu vara med och förbättra den som ordförande för styrelsen. Han listar 
psykisk (o)hälsa hos studenter, klimatfrågor och förbättring av studenters ekonomiska och 
sociala situation som viktiga frågor att driva under kommande verksamhetsår. Han vill även 
arbeta för att fler studenter ska bli fackligt aktiva. Vi i valberedningen ser att Loves erfarenhet i 
studentrådet kommer vara ovärderlig för den tillträdande styrelsen. Vi är också helt förvissade 
om att Love även fortsatt kommer ha många viktiga perspektiv att bidra med - som student, 
aspirerande forskare och från andra styrelseengagemang (revisor och ledamot i Gotlands 
nationskör). Han är dessutom noggrann, stöttande och diskussionsglad. Vi kan inte tänka 
oss någon bättre att ta över facklan att leda styrelsen nästa verksamhetsår. Därför är Love 
valberedningens förslag till posten som ordförande för Naturvetarnas Studentråd 2022.  

Vice ordförande
Astrid Resare

Astrid studerar sista året på programmet Trädgårdsingenjör-odling på SLU i Alnarp. Hon 
påbörjade sitt engagemang inom facket som studentmarknadsförare på Naturvetarna för att 
sedan gå vidare till att ta plats i Studentrådets styrelse förra verksamhetsåret, en roll som 
hon vill fortsätta fylla. Efter en tumultartad tid med pandemi och försvårat styrelsearbete har 
Astrid många tankar på hur styrelsen kan utvecklas och fortsätta vara relevant i framtiden. 
Med sin tidigare erfarenhet som studentmarknadsförare har hon mycket värdefulla kunskaper 
att bidra med till styrelsen. Astrid beskriver rollen som styrelseledamot som väldigt 
utvecklande och ser fram emot att lära sig ännu mer om 
fackligt arbete och hur vi kan vara med och påverka - denna 
gång som vice ordförande. Även klimatfrågan ligger henne 
varmt om hjärta, vilket ger henne inspiration och motivation 
till arbetet. Med tidigare erfarenhet inom både Studentrådet 
och Naturvetarna är Astrid enligt Valberedningen en självklar 
medlem i styrelsen. Vi vill därför föreslå att hon väljs till vice 
ordförande för det kommande verksamhetsåret.

Valberedningens förslag  
till ny styrelse 2022



Ledamöter  
Fem vakanta platser.

Inom Naturvetarnas studentråds styrelse finns plats för fem ledamöter. Till denna kongress 
finns inga förslag då det saknas kandidater. Möjlighet att kandidera finns fortfarande under 
kongressen.

Vi i valberedningen vill med ovanstående nomineringar föreslå båda kandidater till 
nästa styrelse för Naturvetarnas studentråd 2022.

Valberedningen 2021,
Lovisa Wilhelmsson, Helena Edén, Hannes Nilsson 2021-10-15


