Valberedningens nomineringar inför
Agoras vårmöte 2021

Ordförande - Carolina Runesson
Denna individ visar på ett fantastiskt grupptänk och kan ge tydliga exempel på hur en grupp ska
fungera på bästa sätt. Med en bra förståelse för vikten av kommunikation, erfarenhet av att
delegera arbete samt har som drivkraft att uppnå resultat och utveckling visar denna individ på
tydliga ledaregenskaper. Vi tror att denna individ kommer att ta hänsyn till alla i gruppen samt
bidra med en positiv stämning. Med en gedigen erfarenhet av ledarskap, både inom Agora och
utanför, är hon högst lämpad att sitta som ordförande i styrelsen. Härmed har valberedningen
valt att nominera Carolina Runesson till ordförande i Agoras styrelse verksamhetsåret 21/22.
This individual shows a fantastic group thinking and can give clear examples of how a group
should function in the best way. With a good understanding of the importance of communication,
experience of delegating work and the drive to achieve results and development, this individual
shows clear leadership qualities. We believe that this individual will take everyone in the group
into account and contribute to a positive atmosphere. With solid experience of leadership, both
within Agora and outside, we believe that she is the perfect candidate for the role as President.
The Election Committee has hereby chosen to nominate Carolina Runesson as President of
Agora's Board 21/22.
Vice ordförande - Julia Hjortshagen
Med en lång erfarenhet av ledarskap och projektledning vet denna person hur man leder en grupp
i rätt riktning. Personen är både självständig och ödmjuk samt vet förhållandet mellan gas och
broms, vilket passar för en vice ordförande. Med stor erfarenhet kring att ha många bollar i luften
samtidigt och ett tydligt intresse av att engagera sig tror vi hon passar perfekt för rollen. Med ett
brinnande intresse för att lära sig nya saker hoppas vi att hon kan utveckla styrelsearbetet både
internt och externt när vi ger oss in i en ny tid efter pandemin. Härmed har valberedningen valt

att nominera Julia Hjortshagen till Vice ordförande i Agoras styrelse verksamhetsåret 21/22.
With a great experience of leadership and project management, this person knows how to lead a
group in the right direction. This person is both independent and humble and knows the value of
having different personalities in a group, which is suitable for a vice president. With an extensive
experience of having a lot going on at the same time and a clear interest in getting involved, we
believe she is a perfect fit for this role. With a burning interest in learning new things, we hope
that she can develop the board work both internally and externally, when we enter a new era after
the pandemic. The Election Committee has hereby chosen to nominate Julia Hjortshagen as Vice
President of Agora's Board 21/22.
Utbildningsansvarig - Ayan Qazi
Denna individ visade snabbt för valberedningen att hon är driven, initiativtagande och ödmjuk.
Redan som 19-åring har denna person medverkat i flera ideella föreningar och projekt samt redan
suttit i styrelse. Hon visar på en lyhördhet och en vilja att driva studenternas röst framåt, vilket vi
tror passar utmärkt för rollen som utbildningsansvarig. Även hennes önskan om att förbättra
utbildningen för oss studenter gör henne högst passande för denna roll. Med denna individ som
utbildningsansvarig är vi säkra på att studenternas röst kommer att bli hörd. Härmed har
valberedningen valt att nominera Ayan Qazi till utbildningsansvarig i Agoras styrelse
verksamhetsåret 21/22.
This individual quickly showed the Election Committee that she is humble, driven and takes
initiative. At the early age of 19, this person has participated in several non-profit organisations
and projects and has already been part of a board. We believe that this individual will listen to
everyone and has a desire to drive the students' voice forward, which we believe is excellent for
the Head of Education. Her desire to improve the education for us students also makes her the
most suitable candidate for this role. With this individual as head of education, we are confident
that the students' voices will be heard. The Election Committee has hereby chosen to nominate
Ayan Qazi as Head of Education of Agora's Board 21/22.

Ekonomiansvarig - Christian Abdulahad
Denna person visade ett stort intresse för Agora och med sin självklara inställning kring att
engagera sig i styrelsen fångade han vår uppmärksamhet. Med ett driv att ständigt lära sig nya
saker, sitt logiska förhållningssätt och brinnande intresse för siffror och ekonomi tror vi att denna
person blir perfekt i rollen som ekonomiansvarig. Personen är driven, noggrann och ansvarsfull.
Vi ser att personens värderingar gällande engagemang och positivitet kommer blir ett tillskott i
styrelsen. Härmed har valberedningen valt att nominera Christian Abdulahad till
ekonomiansvarig i Agoras styrelse verksamhetsåret 21/22.
With a big interest in Agora's work, this person caught our attention with his confidence of
wanting to be a part of the board. With an ambition to constantly learn new things, his logical
approach and interests of numbers and finance, makes him a perfect fit as the board's head of
finance. Furthermore, this person is both thorough, responsible and committed to his work which
we believe will make a good addition to the board. The Election Committee has hereby chosen to
nominate Christian Abdulahad as Head of Economy for Agora's Board 21/22.
Fastighetsansvarig - Emilia Björklund
Denna person imponerade på valberedningen genom att trots sin korta tid på Campus redan
kunna ge exempel på förbättringsmöjligheter i studiemiljöer. Med ett brinnande intresse för hälsa
och studiemiljö ser vi ingen mer lämpad för denna posten. Med en stor vilja att bidra och att göra
skillnad i kombination med hennes goda struktur och organiseringsförmåga tror vi att denna
personen behövs i styrelsen. Hennes trevliga sätt och ödmjukhet till andra människor, samt
hennes vilja att få andra att synas och höras bidrar positivt gruppens dynamik. Härmed har
valberedningen valt att nominera Emilia Björklund till fastighetsansvarig i Agoras styrelse
verksamhetsåret 21/22.
This person made a great impression and impressed us by giving specific examples of areas for
improvement in terms of the study environment.. The person has a strong passion for health and
working environment and has shown good indications for being structured and organized. This,
together with a great willingness to contribute and make a difference for the better, we believe

that this person would be a good fit for this position. Her kindness and humble attitude towards
her team members will be a great contribution to the team. The Election Committee has hereby
chosen to nominate Emilia Björklund as Head of Facility for Agora's Board 21/22.
Marknadsföringsansvarig - Alicia Larsson
Denna person har uppvisat ett lugn och en trygghet i sig själv samt har en styrka i att kunna
hantera stressiga situationer. Personen är strukturerad samtidigt som det finns en tydlig vilja att
engagera och uppmuntra till gemenskap inom Agora, något vi ser som en fördel i denna roll.
Med ett starkt driv och framåtanda har personen påvisat flertalet exempel på tidigare deltagande
och engagemang inom förening och skolverksamhet. Hon har även tidigare erfarenhet av att leda
grupper, vilket vi ser som fördelaktigt. Med en tidigare erfarenhet i marknadsföringsutskottet
visar personen på ett intresse och en förståelse vad rollen innebär. Tillsammans med ett öga för
det visuella, sin kreativa förmåga samt vanan att arbeta med digitala verktyg är personen given
som rollen som marknadsföringsansvarig. Valberedningen väljer härmed att nominera Alicia
Larsson till marknadsföringsansvarig för Agoras styrelse verksamhetsåret 21/22.
This person has shown a calm and confident side and has a strength in handling stressful
situations. This person is structured and organized and want to get people to engage and get
together within Agora, which we see as an advantage in this role. This person has given proof of
several earlier engagements in both organisations and within the school, and has a passion for
new challenges. She also has experience of leading groups in former job positions and in sports
situations. As a member in the marketing committee this year, the person has a good
understanding of what the role is about and what to improve. Together with an eye for the visual,
her creativity and the knowledge of working in digital tools, this person is a perfect match for
this position. The Election Committee has hereby chosen to nominate Alicia Larsson as Head of
Marketing for Agora's Board in the year of 21/22.
Näringslivsansvarig - Fanny Andersson
Med en stark närvarande energi från start gav denna person ett glatt intryck hos oss i
valberedningen. En glad individ fylld med kreativitet och engagemang samt en vilja att göra
nästa styrelseår till en rolig upplevelse för alla. Dessutom har denna person en god förmåga och

vana av planering och organisering samt kan snabbt bemöta eventuella problem på bästa sätt.
Med en fantastisk syn på gruppdynamik kommer denna person styra sitt utskott och posten som
näringslivsansvarig mot en fantastisk framtid. Individens goda förmåga att använda retorik, anta
nya initiativ samt starka driv gör henne till den perfekta näringslivsansvariga.
Valberedningen har därmed valt att nominera Fanny Andersson till Näringslivsansvarig för
Agoras styrelse för verksamhetsåret 21/22.
With a strong and happy energy, this person gave a positive impression straight away. A joyful
individual filled with creativity and commitment as well as desire to make the next year a fun
experience for everyone. This person has a good ability of planning and organizing and can
quickly respond to any problem. With a fantastic view on group dynamics, this person will steer
her committee and the position as head of corporate relations towards a fantastic future. The
individual's rhetoric skills, adopting new initiatives and strong drives make her the perfect head
of corporate relations. The Election Committee has hereby chosen to nominate Fanny Andersson
as Head of Corporate relations for Agora's Board 21/22.
Eventansvarig - Amanda Öberg
Med en stor längtan till att få skapa event för studenterna anser vi att denna individ passar
perfekt till rollen som eventansvarig! Med ett driv att skapa något tillsammans i en grupp samt
att få se planerna bli till verklighet, tror vi gör henne utmärkt för att leda ett eventutskott. Med en
viss erfarenhet av event men framförallt många ideer och ett tänk utanför boxen tror vi att denna
personen kommer att skapa fantastiska event för studenterna. Stresstålig, gillar att ha många
bollar i luften och hennes öppenhet tror vi är ytterligare faktorer som gör henne lämplig för
denna roll. Det faktum att hon trivs bäst när det finns en plan tror vi garanterar välplanerade
event. Valberedningen har därmed valt att nominera Amanda Öberg till Eventansvarig för
Agoras styrelse för verksamhetsåret 21/22.
With a longing to create events for the students, we believe that this individual fits perfectly into
the role of Head of Event. With her driving force being creating something together in a group
and to see the plans become a reality, we believe she will do a great job of leading an event
committee. With some experience of events but above all, many ideas and a “think outside the

box” perspective, we believe that this person will create fantastic events for the students. The
fact that she’s stress-resistant, likes to have a lot going on and her openness, makes us believe
that she will be perfect for this role. The fact that she works best when there is a plan, we believe
guarantees well-planned events. The Election Committee has hereby chosen to nominate Amanda
Öberg as Head of Events for Agora's Board 21/22.
Kommunikationsansvarig - Astrid Johansson
Personen har visat en förmåga på att hålla många bollar i luften samtidigt och gillar att uttrycka
sig i tal och skrift. Dessutom har hon tidigare erfarenheter av att arbeta inom internationella
sammanhang. Med erfarenhet av att vara kontaktperson mellan olika aktörer är denna person
klippt och skuren för posten. Vi tror denna personen kommer att ha fördel av sitt tidigare arbete
utanför Sveriges gränser i rollen som ansvarig över det internationella utskottet. Med en vass
kommunikativ förmåga kommer denna person ha stenkoll över Agoras alla inkorgar. Med en
stark vilja att engagera sig själv och andra vill även denna kandidat se till att styrelsen också har
lite kul på jobbet emellanåt vilket vi ser som positivt för att stärka gemenskapen i gruppen.
Valberedningen har därmed valt att nominera Astrid Johansson till rollen som
Kommunikationsansvarig för Agoras styrelse verksamhetsåret 21/22.
This person has shown an ability to handle many things at the same time and likes to express
herself in speech and writing. In addition, she has previous experience of working in
international contexts. With experience of being the contact person between different actors, we
believe that this candidate is made for the position. We believe this person will benefit from her
previous work outside Sweden's borders in the role of head of the international committee. With
a sharp communicative ability, this person will keep a close eye on all of Agora's inboxes. With a
strong will to engage herself and others, this candidate wants to ensure that the board also has
some fun at work, which we see as positive to strengthen the community in the group. The
Election Committee has hereby chosen to nominate Astrid Johansson as Head of Communication
for Agora's Board 21/22.
Projektansvarig - vakant

Projektledare för Agora-dagen 2022 - Kirill Zakharov
Med personens positiva inställning till att vara en del av det som händer på skolan fångade han
valberedningens intresse direkt. Denna person är en optimistisk glädjespridare som gillar att
planera. Personens resonemang gällande ledarskap och vikten av att nå gemensamma mål
övertygade oss om att han skulle vara en perfekt kandidat för att driva ett projekt. Han bevisade
snabbt för valberedningen hur organiserad och strukturerad han är, vilket vi tror är viktigt för
denna roll. Med mycket erfarenhet av att vara en ledare och en förkärlek till mindmaps ser vi
ingen bättre lämpad kandidat än denna person. Valberedningen har därmed valt att nominera
Kirill Zakharov till rollen som projektledare för Agora-dagen 2022.
With a straightforward and positive attitude toward getting involved in Agora this person
captured the election committees interest right away. This person is optimistic and enjoys
planning. The way this candidate views leadership and the importance of achieving common
goals as a group convinced the committee that he was a suitable choice for the role. He proved
quickly how organized and structured he were, which we believe is important for this role. With
a lot of experience of leadership and a love for mindmaps, we can’t see a better candidate for this
project. The Election Committee has hereby chosen to nominate Kirill Zakharov as project leader
for the Agora day 2022.

