Valberedningens motiveringar inför
Agoras höstmöte 2020

Agoras Novischveckor 2021 - Carolina Runesson
Med ett öga för detaljer, brinnande intresse för att organisera och med en vilja att
engagera andra, övertygade denna individ snabbt valberedningen. Med en gedigen
erfarenhet av ledarskap samt redan nu en stark vision och idéer är hon högst lämpad
att leda ett Novischeri till nya höjder. Med tidigare jobb inom teamleading och
koordinering kan hon hjälpa, stötta och leda gruppen så att alla projektmedlemmar
känner sig hörda. Vi tror att denna personen hade fått hela projektgruppen att nå sin
högsta potential samt skapat en härlig stämning. Härmed har valberedningen valt att

nominera Carolina Runesson till projektledare för Agoras Novischveckor 2021.

With an eye for details and a burning interest in leading and engaging others, this
individual convinced the Election Committee right from the start. With a long
experience of leadership and management, she is well suited for such a big event as
the Novice Week. With previous jobs within team leading she will be able to help,
support and lead her project group so all members feel welcome and included. We
believe that this person are a perfect candidate for helping the project group to reach
their highest potential. The Election Committee hereby choose to nominate Carolina

Runesson as project leader for Agora's Novichveckor 2021.

Vårbalen 2021 - Clara Bohman Näslund
Med en stark utstrålning och stor entusiasm ser valberedningen stor potential för
denna individ att anta rollen som projektledare. Hennes främsta ambition med

projektet är att skapa en festlig stämning fylld av aktiviteter som kommer förgylla
gästernas studenttid. Även hennes yrkesliv har gett henne flera erfarenheter, såsom
lösningsorienterad, kreativ och ambitiös, vilket vi tror är högst nödvändiga för att
genomföra detta event. H
 ärmed har valberedningen valt att nominera Clara Bohman

Näslund till projektledare för Agoras Vårbal 2021.

With a strong charisma and great enthusiasm, the election committee sees this
individual as a suitable project leader. Her main ambition with the project is to create a
festive atmosphere filled with activities that will be appreciated by the students. Her
previous working experiences suggest that she is confident to lead a project: She is
solution-oriented, creative and ambitious. T
 he Election Committee hereby choose to

nominate Clara Bohman Näslund as project leader for Agora's Spring Ball 2021.

Examen 2021 - Moa Tornhed
Med en lång erfarenhet av ledarskap i olika sammanhang tror vi att denna individ är
perfekt för att leda examen för Agoras vägnar. Hennes goda kommunikationsförmåga
kommer ge examen en prägel av god koordinering och planering. Men en gedigen
erfarenhet inom tidigare nämnda områden kan denna individ axla det ansvaret som
krävs. Hon har också en god känsla för gruppdynamik vilket vi anser är värdefullt. Med
ett öga för lösningar och logistik ser vi henne som en perfekt kandidat. H
 ärmed har

valberedningen valt att nominera Moa Tornhed till projektledare för Examen 2021.
With a great experience of leadership the election committee believes that this
individual would be perfect to lead and arrange the graduation. Her impressive
communication skills will ensure a well coordinated and well-planned event. She also
has a good sense of group dynamics, which we consider valuable. With an eye for
problem-solving and logistics we believe that this would be the perfect candidate. The

Election Committee hereby choose to nominate Moa Tornhed as project leader for
Agora's Graduation/Examen 2021.

Introduction Week 2021 - Anuja Wadekar
Denna person har mycket erfarenheter inom organisering av event och visar på en bra
förmåga att hantera en projektgrupp. Hennes syn på ledarskap där alla inkluderas och
får bli hörda, samt vikten av en grupp med olika egenskaper och hur man bäst löser en
konflikt visar på en god förmåga att leda en projektgrupp. Hennes vision om projektet,
att skapa den bästa möjliga upplevelsen för de nya studenterna och få dem att känna
sig välkomnade, anser vi är en viktig aspekt. Med sitt driv, sin organisationsförmåga
och hennes positiva anda menar vi i valberedningen att denna person är rätt för posten
som projektledare. H
 ärmed väljer valberedningen att nominera Anuja Wadekar till
projektledare för Introduction Week.
This person has a lot of experience in organizing events and shows a good ability to
manage a project group. Her view of leadership where everyone is included and heard,
as well as the importance of a group with different characteristics and how to best
resolve a conflict shows a good ability to lead a project group. Her vision of the project
is to create the best possible experience for the new students and make them feel
welcome, which we believe is an important aspect. With her organizational ability and
her positive spirit, we in the Election Committee believe that this person is right for the
position as project leader. The Election Committee hereby choose to nominate Anuja
Wadekar as project leader for Introduction Week.

