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ORDFÖRANDE: JULIA FRANZÉN 

 
Ansökan till styrelsen 

Hej min älskade styrelse! Efter ett grymt verksamhetsår med TUG känner jag att det 

är dags för mig att ta nästa steg, och jag söker därför posten som ordförande. 

 

Varför ska jag bli TUGs nästa ordförande? 

Jag sitter nu som sekreterare i styrelsen och jag har lärt mig otroligt mycket det 

gångna året. Förutom att planera och styra TUGs största event har jag haft ett 

administrativt ansvar vilket gett mig en bra inblick i hur arbetet går till i en styrelse. I 

min roll som sekreterare har jag även varit med och utformat olika styrdokument, 

vilket innebär att jag har bra koll på både stadgar, policys och krishantering. Jag har 

lång erfarenhet av att vara en ledare! Jag arbetade länge som arbetsledare på 

McDonald’s, och jag utbildade även nya handledare och arbetsledare, vilket 

utvecklade min egen ledarskapskompetens. Jag har god relation till andra föreningar 

på skolan, i synnerhet Söfre och ESN. Jag har också en god relation till den sittande 

Kårstyrelsen och Pubstyrelsen. Jag har nyligen blivit funktionär i Puben också vilket 

förbättrat relationen ännu mer.Jag vill driva föreningen framåt! Det har varit så 

himla kul att se TUG växa det året vi suttit i styrelsen, och jag vill utveckla föreningen 

ännu mer. Jag ser mig själv som en strukturerad, målmedveten och lyhörd ledare. 

Vad vill jag åstadkomma som ordförande? 

Jag tycker att TUG äntligen byggt en bra grund att stå på. Vi har en stark relation till 

Kåren och Puben, samt lärare på skolan, och det vill jag bibehålla. Jag vill också att 

TUG ska göra ett seriösare intryck. Jag älskar vår förening som den är, men jag skulle 

också vilja införa fler utbildning- och programinriktade event, för då tror jag att vi 

kan nå ut till den målgruppen vi inte lyckats nå ut till ännu. Jag vill också utveckla 

våra marknadsföringskanaler, tillsammans med marknadsföringsansvarig, och ha en 

tydlig plan för hur marknadsföringen ska se ut rent grafiskt, så att alla inlägg (främst 

då Instagram) har en tydlig röd tråd. Jag vill att TUG ska ha starkare inflytande i 

Kårfullmäktige. I dagsläget har vi bara en från TUG i FUM, jag vill att vi ska ha 3-4 

representanter. Jag vill också stärka samarbetet med andra föreningar på skolan. Vi 

gör en del event med olika föreningar, men jag vill satsa på fler, samarbete är roligt! 

Jag vill också att TUG ska vara en trygghet för studenterna på skolan, och främst för 

turismstudenterna. Att börja plugga på högskola kan vara läskigt för många, och det 

vill jag att vi ska kunna vara med att förändra. 

Förutom min kärlek till föreningen är den största anledningen till varför jag söker 

ordförande att jag vill utmana mig själv. Jag strävar alltid efter att utvecklas och jag 

tror att jag kan lära mig mycket på denna post, och jag tror att jag har möjlighet att 

hjälpa andra att utvecklas. Puss & Kram <3 
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VICE ORDFÖRANDE: LINNEA SUNDLING 

Vem ska söka vice ordförande för TUGs styrelse inför nästkommande år? Jag så klart! 

Jag heter Linnea Sundling, pluggar turismprogrammet andra året och lever ett så gott 

jag kan fulländat studentliv. 

Jag har suttit i styrelsen i ett år nu och har sällan lärt mig så mycket på så pass kort 

tid. Ledamotsposten har fått mig att själv bestämma hur mycket ansvar jag ta ta över 

diverse event och projekt. Lärdomar, kritik och feedback, såväl positiv som negativ, 

har fått mig att växa som ledamot men även privat. Det glädjer mig att sitta i 

styrelsen då vi har möjligheten att hjälpa och engagera andra studenter. Jag vill att 

föreningen ska finnas som ett stöd och något att visa upp som en trygg, fast punkt 

under studentåren.  Jag anser mig själv som otroligt samarbetsvillig och tar gärna an 

uppgifter som behöver göras, innan, under och efter projekten föreningen anordnar. 

Därför tror jag att posten som vice ordförande kommer passa mig väldigt bra, under 

ledning av ordförande. 

Något jag har som mål att förbättra till nästa år är samarbetet föreningarna emellan. 

Jag anser att vi redan har mycket god kontakt med studentkåren SöderS men ser 

samarbete som något väldigt viktigt för att styrka studenternas förtroende till oss. 

Jag anser mig själv att vara en vice ordförande att lita på då jag vet var föreningen 

står samt behöver inför kommande år. Ett exempel är att uppdatera stadgar och 

policys, allt för att få både medlemmar och andra föreningar att förstå varför TUG 

finns här och vad vi gör. 

Jag visste redan förra året, när jag blev vald som ledamot, att jag skulle fortsätta att 

arbeta inom TUG året därpå. Nu har jag god erfarenhet och är mer peppad än 

någonsin. Jag är redo att möta en ny taggad styrelse, skapa nya mål och styrka 

banden med studenter såväl som föreningar. Lita på mig, detta kommer bli bra! 

Hörs då! 
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VICE ORDFÖRANDE: DENIS ARNAUTOVIC 

 
Varför skulle jag passa som en vice ordförande i TUG - styrelsen? Svaret är min 

personlighet, erfarenhet och ambition. Jag är en person som är driven, beslutsam, 

lyhörd och har förmågan att avsluta projekt! Jag har även goda retoriska kunskaper 

och är inte rädd för att stå framför folk. Beviset på det är att jag fick betyget A i 

retorik från gymnasiet och att jag har fått flera förtroendeuppdrag från hotell och 

turism programmet på gymnasiet. Några av uppdragen var bland annat att 

marknadsföra programmet på gymnasiemässor, föreläsa om programmet på 

högstadieskolor, satt även som klassrepresentant och kan tillägga att jag blev en av de 

få elever som blev utvald till att utföra APL på ett 4-stjärningt hotell i Polen. Jag har 

även varit VD för ett UF-företag när jag gick det sista året i gymnasiet. Företaget hette 

Bags for Charity UF och det var ett icke vinstdrivande företag där vi sålde ett antal 

snygga designade tygkassar inför den kommande sommaren år 2014 för att sedan 

skänka all vinst till WWF. 

För inte så länge sedan hade jag ett extra jobb som personlig assistent där ansvar var 

A och O. Även under mitt första år som student på turismprogrammet kom jag alltid i 

tid till föreläsningar och seminarier med undantag när det skett något teknisk fel med 

SJ tågen. Vi vet om man har missat tåget så har man missat det och det skedde inte 

för mig, vilket visar att jag är punktlig när det gäller tider. 

Jag söker till TUG-styrelsen för att jag vill förbättra utbildningen för studenterna 

genom att först och främst tillsammans med de andra medlemmarna i TUG – 

styrelsen utveckla kvalitén på utbildningen genom idéer, förslag samt 

kommunikation med lärare och elever. Det jag tycker är väldigt viktigt är att de andra 

studenterna i turismprogrammet ska känna att de får en tydlig bild av utbildningen 

dvs. hur de kan få nytta av den, vilka jobb och möjligheter som väntar dem. Detta är 

ett problem som jag har brottats med under det första året i turismprogrammet i 

Södertörn, då utbildningen har varit väldigt diffus. Sådana utbildningar som turism, 

sociologi, statsvetenskap etc. kan vara väldigt otydliga och då gäller det att göra de 

konkreta i det allra möjligaste mån genom en god planering och strategi som är 

möjlig genom ett gott samarbete mellan medlemmar i TUG – styrelsen, lärare, 

utbildningsansvarig och andra studenter i programmet. Jag har en vilja att komma 

med kreativa lösningar och idéer med de andra medlemmarna på hur studenterna 

kan bredda sitt nätverk sinsemellan och med nätverk från arbetsmarknaden. Genom 

att arrangera evenemang och aktiviteter till studenterna på programmet har jag som 

mål att studenterna på programmet kan skapa relationer med folk som kan bli 

betydelsefulla för deras karriär och att de får möjligheten att samla på kvalitativt 

nätverk. 

Jag tror starkt på att med min personlighet, erfarenhet och ambition samt ett gott 

samarbete med de andra medlemmarna, lärarna och studenterna kommer vi kunna 

göra en förändring som leder till utveckling och utökad tillfredsställelse av 

programmet från både studenter och lärare. 

Med vänlig hälsning, Denis Arnautovic  
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SEKRETERARE: ISABELLE HOLMQUIST 
 

Vem är jag? 

Mitt namn är Isabelle Holmquist. Jag flyttade till Stockholm från Skåne för att 

studera turismprogrammet. Jag är en positiv och utåtriktad person som gillar 

struktur och ordning. De som känner mig skulle nog beskriva mig som en social och 

driven person som sprider mycket glädje. Jag trivs med att träffa nya människor och 

ser det som givande och intressant. Mitt brinnande engagemang för allt jag gör driver 

mig framåt för att utvecklas och lyckas bättre för varje dag som går.   

Föreningslivet 

Även om jag inte har mycket erfarenhet av föreningslivet innan jag började min resa 

på Södertörn har jag sedan jag kom hit engagerat mig i flera projektgrupper och det 

har bara gett mig mer motivation att fortsätta på den här vägen. 

Arbetslivserfarenhet 

Arbetslivserfarenheter som kan anses relevanta gällande denna post är mina arbeten 

inom hotell och besöksnäringen som receptionist. Dessa har gett mig en del 

erfarenhet som kan gynna mig i det här sammanhanget. Allt från administrativa 

uppgifter, strukturera mejl och informationsbrev till kunder, lägga in 

medlemmar/kunder i datorsystem, hantera alla typer av människor, 

konflikthantering med mera har ingått i mina arbetsuppgifter. Kort och gott tycker 

jag om att alltid ha många bollar i luften!  

Post jag söker: 

Jag söker posten som sekreterare. 

Varför söker jag denna posten? 

Första gången jag fick en glimt av TUG och se vad föreningen går ut på var min första 

vecka på Södertörns högskola. Redan då visste jag att denna förening skulle bjuda på 

en fantastisk resa som jag skulle vilja medverka i. Det var starten till varför just jag 

vill söka till nästa års styrelse. Den tanken utvecklades till ett brinnande intresse att 

vara delaktig och göra studentlivet så bra det kan bli för precis varje medlem. Att få 

vara med och driva utvecklingen av TUG framåt för alla medlemmar vore givande på 

så många olika sätt. Att vidarutveckla TUG för alla medlemmar, motivera fler 

studenter att gå med i föreningen och få redan existerande medlemmar att få mycket 

tillbaka i form av både roliga nya evenemang och projekt som är givande för alla som 

medverkar. Tillsammans med samtliga i styrelsen så vore det spännande och roligt 

att vara med och göra studentlivet till en glädjefylld tid för alla TUGs medlemmar.  

Posten som sekreterare söker jag på grund av att jag anser att det är den post jag är 

främst lämpad för i nästa styrelse. Jag är väldigt bra på att planera min tid på ett 

produktivt sätt, att ha flera olika uppgifter igång samtidigt driver mig att göra mitt 

bästa och att utvecklas framåt. Jag har också en förkärlek för struktur och att 

organisera. Detta har jag erfarenhet av även från arbetslivet och det har bara gett mig 

mer verktyg för att hantera de typer av uppgiften som skulle krävas av denna post.  
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SEKRETERARE: JULIA ZAKARIASSON 

 
Hej TUG! 

 

Mitt namn är Julia Zakariasson och jag är 20 år gammal. Jag går turismprogrammet 

(TUR16) på Södertörns högskola. Som person är jag ambitiös och alltid mån om att 

göra mitt bästa. Jag vill alltid lära mig nya saker och vill vara med där saker händer. 

Det som jag tycker är roligast i livet är att resa och jag drömmer om att se alla 

fantastiska destinationer som denna värld har att erbjuda. Jag har inga tidigare 

erfarenheter inom föreningslivet, men jag vill alltid lära mig nya saker och jag gör 

alltid mitt bästa. Jag kommer att bidra med mycket och vara engagerad i TUG:s 

arbete, jag hoppas verkligen att jag får chansen. 

 

Jag söker posten som sekreterare i första hand. I andra hand söker jag posten som 

ledamot. 

 

Anledningen till att jag söker till TUG:s styrelse är för det första på grund av att jag 

söker nya utmaningar, för det andra för att jag vill vara med och göra studietiden bra 

och givande för föreningens medlemmar och för det tredje därför att jag är ambitiös 

och kommer alltid att ge det lilla extra för att göra Turister utan gränser till den 

optimala studentföreningen på Södertörns högskola.  

 

Anledningen till att jag är optimal som föreningens sekreterare är för att jag passar in 

på beskrivningen: noggrann, ordningsam och uttrycker mig väl i skrift. Jag besitter 

alla dessa färdigheter. För att sätta detta i praktiken kan jag berätta ett exempel från 

mina tidigare skolår, jag var alltid den som hade koll på allting gällande skolan, jag 

var alltid den andra från klassen frågade när de inte hade full koll och min lärare 

berättade även för mig att det var okej att inte hålla koll på allting. Jag uttrycker mig 

även väl i skrift, jag har alltid tyckt om att skriva och har alltid haft en talang för det. 

Ett av min svenskalärares sista ord innan studenten var att hon tyckte att jag skulle 

jobba med något där jag fick skriva i framtiden. 

 

Ledamotposten är även något som skulle passa mig. Detta eftersom jag tycker om att 

planera och genomföra evenemang. Speciellt med tanke på att det skapar en bättre 

studietid för TUG:s medlemmar och det skapar också ett bättre studieklimat. Jag 

gillar att bidra och göra saker bättre för människor. I detta fall kan jag få vara med 

och göra studietiden till den bästa för studenterna och det är för mig givande, det 

skulle betyda mycket för mig.  

 

Ser fram emot att höra av er! 

 

Med vänlig hälsning 

Julia Zakariasson  
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MARKNADSFÖRINGSANSVARIG: AMANDA JANSSON 

Vem är jag? 

Mitt namn är Amanda Jansson, jag har precis flyttat upp till Stockholm för att börja 

studera turismprogrammet på Södertörn. Jag är en positiv och glad tjej som alltid 

försöker se möjligheter istället för hinder i uppgifter jag ställs inför och ger alltid mitt 

bästa i alla situationer som gör att jag utvecklas och blir bättre i mitt arbete. Folk i 

min omgivning skulle säga att jag är en väldigt glad, energirik, äventyrlig tjej som 

gärna provar på nya saker och utmanar mig själv.  

Föreningslivet 

Jag har tidigare erfarenhet från föreningslivet då jag var huvudtränare för en grupp 

gymnaster i min hemmaförening C4 gymnasterna, det var då mycket planering av 

träningar, möten och utskick till föräldrar om vad som hände under terminens gång. 

Så jag är väldigt van vid högt tempo och att ha en strukturerad vardag. Jag tyckte 

detta var väldigt roligt och har sedan jag flyttat upp till Stockholm saknat denna del 

av min vardag.  

Post jag söker 

Jag söker posten som Marknadsföringsansvarig 

Varför jag söker denna post 

Jag har sedan jag började studera sett hur TUG jobbar för att göra studentlivet bättre 

för alla studenter och har framförallt hjälp mig väldigt mycket och gjort början av 

min termin på Södertörn väldigt givande och rolig. Just därför vill jag sitta med i 

nästa års styrelse för att ge samma roliga och glädjefyllda upplevelse till 

medlemmarna i TUG kommande år.  

Att få vara med och föra föreningen framåt i sin utveckling är något jag skulle vilja 

vara med att bidra med. Jag har väldigt länge varit intresserad av reklam och 

marknadsföring, det jag har kunskap ifrån tidigare är kunskaper i Photoshop. Så trots 

jag inte har så stor erfarenhet i marknadsföring är jag öppen för att lära mig mer och 

utvecklas i posten som marknadsföringsansvarig.   



  Dokumentansvarig: Julia Franzén 

   

 

 

10 
 

LEDAMOT: CHARLOTTE COLLIANDER 

 

Kortfattat om mig: 

Jag är en glad och nyfiken person som älskar att jobba med människor. 

Andra människor runt omkring mig brukar säga att jag är en glad, energifull person 

som bryr mig om människor i min omgivning. De brukar även säga att saker blir 

gjorda när jag är i närheten. 

När jag inte ägnar mig åt skolan brukar jag koppla av med en TV-serie. 

Mina erfarenheter av föreningsliv/ ideellt arbete. 

Mina erfarenheter inom föreningsliv är att jag satt som Sponsorkoordinator för 

Student’s Nobel NightCap som är Sveriges största efterfest åt Stockholms studentkår 

som ansvarade för eventet 2015.  

Förutom detta satt jag i projektgruppen för TUG:s kryssning i höstas och har även 

erfarenhet av 5 års ideellt arbete som ungdomsledare i Svenska Kyrkan. Har planerat 

över 7 läger och väldigt många event. 

Varför jag söker till TUGs styrelse och varför jag passar som ledamot. 

Jag söker till TUGs styrelsen för att få träffa studenter från hela programmet.  Jag 

söker även till TUGs styrelse för att jag vill som många andra att TUG ska ha fler 

samarbetspartner/ sponsorer från företag inom näringslivet. Jag kommer vara till en 

stor hjälp gällande den biten, eftersom jag har erfarenhet av att söka, hitta och 

övertyga sponsorer/ samarbetspartner.  

 

Med min erfarenhet av att planera event och hitta samarbetspartner passar jag 

perfekt som ledamot i TUGs styrelse då jag kan hjälpa till där det mest behövs. 
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LEDAMOT: JENNY STÅLARM 

Hej! Härmed kommer min ansökan till nästa års styrelse:  

Ansökan TUGs styrelse 

Mitt namn är Jenny, jag är 26 år och går min första termin på Turismprogrammet. 

Jag söker rollen som ledamot i TUGs styrelse. Jag vill beskriva mig själv som 

“driven”, “strukturerad” och “äventyrsfull”. Jag tror att personer runt omkring mig 

skulle lägga till “omtänksam”, “planeringsfreak” och “ansvarstagande” till den 

beskrivningen. Med dessa egenskaper är jag säker på att jag skulle platsa i TUGs 

styrelse. 

Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete, hur ideella organisationer drivs och att 

planera evenemang av olika slag. Jag är medlem i Scouterna sedan nästan 20 år 

tillbaka där jag fått lära mig ledarskap, projektledning och samarbete. Jag har 

dessutom gått en sommarkurs i projektledning vid Scouternas Folkhögskola (intyg 

kan uppvisas). Att planera lägerverksamhet av olika storlekar och med olika teman 

gör jag varje sommar. Två urplock är att jag har ensam planerat och genomfört ett 

scoutläger för ca 100 barn och ungdomar på annan ort år 2014, och att jag varit del av 

planeringsteamet för matdistributionen till ca 10 000 barn och ungdomar under ett 

världsläger år 2011 (som hade ca 40 000 deltagare totalt). I min hemkår har jag 

ordnat allt från små evenemang som utbildningsdagar, julfester och temakvällar till 

stora evenemang som läger, rekryteringskampanjer och drivit avdelning för barn i 

olika åldrar. Jag har mycket goda referenser från samtliga evenemang och åtaganden. 

För några år sedan startade jag upp en ny avdelning i min kår och drivit den i 2 år 

innan det var dags att lämna facklan vidare. Jag har också suttit i styrelsen i min 

hemkår i flera år men när jag började plugga ville jag fokusera lite extra på studierna 

och studentlivet och vad det kan erbjuda. Dygnet har ju bara 24 timmar så jag valde 

att ta en paus under min studietid, däremot sitter jag i valberedningen nu. 

Jag tycker att styrelsearbete är riktigt roligt och stundtals utmanande, jag ser det som 

personlig utveckling för mig själv. Eftersom jag är ny på skolan och ny i TUG söker 

jag vanlig ledamot och jag tror att det är den rollen jag kommer att trivas bäst i. Jag 

tror att jag kan tillföra styrelsen en stor dos av humor, teamkänsla och riktigt roliga 

och välplanerade evenemang. Om jag blir invald i styrelsen skulle jag vilja lägga en 

del fokus och arbete vid att göra det lättare för nya studenter att känna sig trygga och 

välkomna, då jag själv kände en viss osäkerhet mina första veckor på skolan. Jag vill 

att TUG ska synas mer, höras mer och utvecklas. 

Efter min tid här på Södertörns Högskola vill jag jobba med möten och event, att i 

framtiden starta eget företag inom eventbranschen är en dröm. Mina intressen är 

friluftsliv, matlagning och såklart att resa och uppleva världen och olika kulturer. Jag 

kommer nog alltid att ha en fot i någon ideell organisation då det ger mig så mycket 

glädje och energi.  

Varma hälsningar, Jenny Stålarm  
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LEDAMOT: KAJSA ÅKERBLOM 

Jag har under mitt första år på skolan varit aktiv under Tugs event.  Genom dessa har 

jag märkt att jag tycker det är väldigt roligast att vara delaktig, bidra och samtidigt 

lära mig mycket nytt. Jag kan bidra med energi, engangemang och nya idéer.  

Jag vill söka till styrelsen för att jag vill vara delaktig i föreningen och samtidigt lära 

mig hur det är att sitta i en styrelse inför kommande arbetsliv.  

Jag vill hjälpa till att visa TUG som förening till nya studenter samt att vara med och 

förbättra och sätta upp nya mål. Jag vill vara med och påverka min studietid och 

nätverka med andra föreningar på skolan. Även att skapa nya kontakter som kan 

användas i framtiden.  

Jag tänkte söka ledamot i styrelsen 2017/2018. 

Hittills har jag hunnit vara med på dessa skolevents:  

Skiweek 2016 

Kristallfesten 

Tugresan till Köpenhamn 

Sommarfesten 

Insparken 2016 

Projektledare för kryssningen 2016 
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LEDAMOT: MALIN SJÖBERG 

 
Hej hörni! 

 

Jag heter Malin Sjöberg och går i TUR16. Jag är 21 år gammal och bor ute i skogen 

med hund och pojkvän. Under mina år efter gymnasiet har jag hunnit plugga i 

London och jobba som personlig assistent och på olika arenor, och nu pluggar jag ju 

tydligen! När jag inte sitter med kursböckerna är jag sannolikt med vänner på olika 

äventyr, på en yogamatta någonstans eller på någon resa :) 

 

Jag har varit i aktiv i hundungdomsföreningen Nacka Hundungdom i en himla massa 

år och suttit i styrelsen där sedan 2010. I samband med det fick jag gå en helgkurs i 

föreningsutveckling. Genom att ha medverkat i aktiviteter såsom läger, 

träningsträffar, resor m.m både som vanlig medlem, ledare och styrelsemedlem har 

jag lärt mig en massa. Även om problem som dyker upp i en hundförening skiljer sig 

mot de i TUG, så tror jag det är en riktigt bra erfarenhet att ha. Jag har suttit både 

som suppleant, ledamot, sekreterare och detta år som ordförande, men avgår nu i 

februari 2017 för att göra plats för nya utmaningar! 

 

Under hösten har jag medverkat på en del av TUGs aktiviteter, o sitter nu i PG för 

Skiweek. Hoppas vi ses där! Platsen jag söker nu i TUG-styrelsen är som ledamot, för 

det tror jag är en bra plats att börja på. Det skulle vara riktigt kul att bli vald då jag 

har fått sån otroligt bra känsla av den här föreningen. Den känslan vill jag hjälpa till 

att bibehålla! 
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VALBEREDNINGENS UTLÅTANDE 

Valberedningen har bestått av: 

Jonatan Grinde (Sammankallande) 

Anna Forslin 

Vanja Ahlstrand 

Valberedningen har läst igenom samtliga ansökningar men fokuserat på de som 

inkommit till sekreterar- och vice ordförandeposten där vi fick in två ansökningar per 

post. Ansökningarna till övriga posten har vi endast läst igenom men inte upplevt 

behovet av att intervjua då det bara varit en sökande för varje post och vi har ansett 

alla sökande lämpliga för posten. Efter att ha läst ansökningarna så har vi intervjuat 

de sökande. Under hela arbetet har valberedningen hållit sig objektiva och ställt 

samma frågor till alla sökande och inte utgått ifrån vad vi tidigare vet om de sökande. 

I vårt val av den bäst lämpade kandidaten så har vi utgått ifrån den skrivna ansökan 

samt intervjun. Vårt frågeschema bestod av standardfrågor som vi tagit fram till varje 

post samt specifika frågor utifrån kandidatens ansökan. Vi anser oss ha tillräckligt 

med kunskap om både kandidaterna och vad posten samt styrelsearbetet kräver för 

att kunna rekommendera den kandidat vi anser är bäst för föreningen. 

Valet mellan kandidaterna har inte varit lätt eller uppenbart för oss då vi ansåg att 

samtliga fyra kandidater varit lämpliga för den post de sökt. Dock så har vi varit eniga 

i vårt beslut. 

Posten vice ordförande 

Valberedningen har till posten som vice ordförande för Turister Utan Gränser för 

verksamhetsåret 2017-2018 valt att förorda Linnea Sundling 

Linnea har en stor och bred erfarenhet inom föreningen då hon innehar posten som 

ledamot under verksamhetsåret för 2016-2017. Genom denna erfarenhet har hon 

skaffat sig en stor förståelse för vad Turister Utan Gränser står för och bedriver 

verksamheten. Linnea är även med och utvecklar denna vision för ytterligare 

förbättringar av föreningen. Hon bidrar med nya ideer, ett lugn och en tydlig 

framåtanda och är ett gott ansikte utåt i föreningen. Under intervjun visar Linnea att 

hon har full koll på styrelsen som organ, dess projekt och betydelsen för de olika 

individuella posterna och hur dessa skall samverka. 

Linnea beskriver utifrån sin tidigare erfarenhet i föreningslivet och sin personlighet 

att hon besitter mycket goda egenskaper för posten som vice ordförande i föreningen. 

Detta fick valberedningen även tydlighet i då hon med precishet och utförlighet 

beskrev rollen som den efterträdande vice ordförande har framför sig, och kunde på 

ett verklighetstroget sätt tala för sig varför hon passar in i denna beskrivning. 

  

Inom Turister Utan Gränser har Linnea stor erfarenhet då hon utöver att inneha 

posten som ledamot tidigt engagerade sig flertalet i projektgrupper under sin första 



  Dokumentansvarig: Julia Franzén 

   

 

 

15 
 

termin på skolan. Som ledamot har hon drivit och tagit mycket stort ansvar då hon 

under flera tillfällen agerat projektledare och stöttat både projektgruppen och hållit 

en tydlig, problemlösande och positiv kommunikation med styrelsen under 

projektens gång. 

Linnea belyser och tar självmant upp vikten av ett gott samarbete med övriga 

föreningar på skolan. Hon bidrar med egna idéer och tillvägagångssätt för att uppnå 

detta och visar med sin goda sociala förmåga, ett brett kontaktnät och öppenhet en 

god motivering till detta. Valberedningen anser att hon med sin erfarenhet, 

ledarförmåga och förståelse för vad posten innebär är ett naturligt val för posten som 

vice ordförande. Därför har valberedningen valt att förordna Linnea Sundling till 

posten som vice ordförande för Turister Utan Gränser. 

Sekreterare 

Valberedningen har valt att förorda Isabelle Holmquist till posten som sekreterare i 

Turister Utan Gränser för verksamhetsåret 2017-2018. 

Under intervjun visade Isabelle en stark vilja att vara med och bidra till styrelsen med 

en stark betoning på synlighet och att engagera medlemmarna i föreningen. Detta är 

något vi i valberedningen även tydligt kunna se under hennes tidigare engagemang 

och åtaganden inom föreningen. 

Med erfarenhet från flertalet projektgrupper under höstterminen 2016 anser vi i 

valberedningen att detta har gett Isabelle en god insikt i vad Turister Utan Gränser 

bedriver för verksamhet och vi är säkra på att hon kommer att axla en roll inom detta 

bra. Genom tidigare erfarenhet från arbete med organisation och struktur och med 

ett utökat ansvar på arbetsplatsen anser vi att detta möter de krav som posten ställer 

på sökande till sekreterarposten. 

Isabelle har en mycket god insikt i de arbetsuppgifter och åtaganden som ställs på 

sekreteraren. Under intervjun visade hon på både personliga och erfarenhetsmässiga 

egenskaper som stärker att hon skulle kunna möta dessa uppgifters krav. Hon visade 

upp att hon är lyhörd och lyssnar på åsikter från andra medlemmar. Med sitt driv, en 

naturlig självsäkerhet och eget informationssökande kring posten ser vi Isabelle som 

en mycket bra kandidat som sökande till sekreterarposten. Valberedningen har 

därför valt att förorda henne till posten som sekreterare för Turister Utan Gränser. 
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Kandidera på plats 

För dem som inte skickat in ansökan till valberedningen så är det möjligt att ställa sig 

upp på stämman och söka till valfri post.  

Tal 

Under årsmötet så kommer alla sökande få hålla ett tal för att presentera sig. 

Kandidater till ordförandeposten håller tal i två minuter och kandidater till övriga 

posten 1 minut.  

Frågor till kandidaterna 

Efter att talen är klara så har alla närvarande medlemmar chans att ställa kortfattade 

frågor till de sökande.  

Diskussion 

När alla frågor är ställda så får de sökande lämna rummet och medlemmarna kan 

fritt diskutera och uttala sig om kandidaterna.  

Röstning 

När ingen har något mer att säga om kandidaterna så sker röstningen, antingen via 

acklamation eller votering.  

Acklamation 

På TUGs årsmöte så brukar årsstämman börja med acklamation vilket innebär att 

mötesordförande frågar om den sökande kan väljas till den sökta posten och 

medlemmarna svarar då med ”ja”. 

Votering 

Om det är svårt att avgöra vilken sida som var starkast vid acklamationen eller om 

någon närvarande begär votering. Voteringen sker i första hand genom 

handuppräckning. Medlemmar kan också kräva sluten omröstning vilket då sker 

genom att alla får skriva vilken kandidat de väljer på en lapp som sedan räknas av 

rösträknarna. 
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Proposition 2017:1 Nya föreningsstadgar 

Bakgrund: I dagsläget är våra stadgar inte bra utformade. Stadgar ska vara 

utformade för att hjälpa styrelsen och övriga föreningsmedlemmar men i dagsläget 

hindrar de styrelsen från att arbeta effektivt och enligt förenings intressen. Att ha 

välskrivna och tydliga stadgar skulle vara till stor hjälp för styrelsen. I och med att 

styrelsen för 2016/2017 vill genomföra omfattande förändringar så har vi tagit fram 

helt nya stadgar.  

Förslag: Styrelsen har tagit fram nya stadgar som delvis bygger på de gamla men 

som blivit reviderade från grunden. För styrelsen och samtliga medlemmar så kan 

dessa nya stadgar vara ett hjälpande styrdokument istället för ett hinder. De har 

dessutom fått en framsida samt ett mer professionellt utseende.  

Styrelsen yrkar: att godkänna ovanstående förslag om ny stadga.  

Förslag på ny stadga finns bifogad på sida 18-22.  
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STADGAR 
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Inledande bestämmelser 

§1 Turister utan gränser, förkortat TUG, är Södertörns högskolas turismföreing. Turister utan 

gränser är en religiöst och partipolitisk obunden ideell förening främst för turismstuderande 

på Södertörns Högskola.  

Föreningens organisationsnummer är 802410-8766. 

§2 Föreningens säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 

§3 TUGs verksamhetsår omfattar tiden 1:a februari till 31:a januari nästföljande år. 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1:a januari till 31:a december. Styrelsen har 

ekonomiskt ansvar under den tid som verksamhetsåret omfattar.  

§4 TUG har till ändamål: 

Att verka för en god utbildningskvalitet för turismstudenterna vid Södertörns högskola 

Att främja turismstudier genom anordnande av gästföreläsningar samt annan program- 

och ämnesrelaterad verksamhet 

Att verka för en god social miljö bland medlemmarna genom olika trivselarrangemang 

Att främja kontakterna mellan årskurserna på utbildningen samt studenterna, högskolan, 

näringslivet och andra intressefält.  

  

Medlemskap och medlemsavgifter 

§5 Årstämman fastställer medlemsavgiften för verksamhetsåret  

§6 Medlemskapet gäller ett läsår, från det att medlemsavgift betalas in till nästa hösttermins 

början.  

§7 Medlem är man som ordinarie- eller stödmedlem.  

§8 Ordinarie medlem är den som betalat medlemskap för innevarande läsår. För att få bli 

ordinarie medlem måste man studera på turismprogrammet eller turismvetenskap som 

fristående kurs på Södertörns högskola. Även de som gjort avbrott från programmet för att 

praktisera eller studera ett biämne som inte ingår i programmets ordinarie biämnesutbud får 

bli ordinarie medlem. Detta gäller oavsett vid vilket lärosäte kursen ges, så länge studien i 

fråga bedrivs som biämne till turismprogrammet. 

§9 Stödmedlem är den som betalat medlemsavgift för innevarande läsår och som inte studerar 

turismprogrammet vid Södertörns högskola, men som ändå vill delta i TUGs verksamhet. 

Stödmedlemmar äger ingen rösträtt på årsmötet.  

§10 Uteslutning av medlem beslutas av styrelsen. Det gäller medlemmar som motverkar 

TUGs policy eller värdegrund.  

Årsmöte och föreningsmöten 

§11 Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas under februari månad 
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och avser föregående verksamhetsår, 1:a februari till 31:a januari. Kallelse till mötet ska vara 

alla medlemmar tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Till kallelsen ska dagordning 

bifogas. Handlingarna ska vara alla medlemmar tillhanda senast två veckor före årsmötet. 

Handlingarna ska innehålla inkomna ansökningar till styrelsen, valberedningens utlåtande om 

styrelsekandidaterna samt inkomna motioner och propositioner.  

§12 Vid behov kan styrelsen utlysa ett extrainsatt föreningsmöte. Föreningsmöten har samma 

beslutsrätt som årsstämman. Kallelsen till föreningsmöte ska följa samma rutiner som för 

årsmötet.  

§13 Ordinarie medlemmar kan nominera sig själva eller andra till styrelsen. Senast 30 dagar 

före årsmötet ska nomineringar och ansökningar från medlemmar vara styrelsen tillhanda och 

styrelsen ska senast 30 dagar innan sista ansökningsdatum ha meddelat medlemmarna om hur 

de nominerar sig själva eller andra. Inkomna nomineringar och ansökningar ska återfinnas i 

styrelsens kandidatpresentation. Det är även möjligt att nominera sig själv eller någon annan 

på årsmötet men dessa nomineringar kommer inte att behandlas av valberedningen. 

§14 Motioner och propositioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. 

Alla medlemmar äger rätt att lägga motioner. Detsamma gäller nomineringar till 

styrelseposter. 

§15 För att årsstämman ska anses beslutsmässigt måste minst 10% av föreningens 

röstberättigade medlemmar närvara vid årsmötet, dock minst 15 personer. Om så ej sker 

måste nytt årsmöte utlysas. 

§16 Årstämman väljer styrelse för kommande verksamhetsår. Endast ordinarie medlemmar 

kan väljas in i TUGs styrelse. Årsstämman väljer också revisor, vice revisor, inspektor och 

suppleanter.  

§17 Årsstämman beslutar, med revisorns och inspektorns rekommendation beaktad, om 

ansvarsfrihet för styrelsen gentemot det gångna verksamhetsåret. Om ansvarsfrihet inte 

beviljas måste ett nytt årsmöte utlysas inom två månader efter det ordinarie årsmötet. Till det 

extra årsmötet ska styrelsen ha åtgärdat de eventuella punkter som föranledde att den inte 

beviljades ansvarsfrihet. 

§18 Beslut fattas genom enkel majoritet om inte annat av stadgarna framgår. Enkel majoritet 

innebär minst hälften av rösterna för att ett beslut ska vara giltigt. Vid lika röstetal vinner den 

sida som sittande ordförande företräder kraft. 

 

 

§19 Dagordningsmall för årsmöte 

1. Mötets öppnande 

1.1. Mötets öppnande 

1.2. Val av mötesordförande 

1.3. Val av mötessekreterare 

1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 

1.5. Mötets stadgeenliga utlysande 

1.6. Fastställande av dagordning 

1.7. Fastställande av röstlängd 
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1.8. Fastställande av medlemsavgift 

 

  

2. Avslutande av föregående verksamhetsår 

2.1. Styrelsens verksamhetsberättelse 

2.2. Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår 

2.3. Revisionsrapport 

2.4. Utlåtande från inspektorn 

2.5. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

  

3. Inkomna propositioner och motioner 

3.1. Propositioner 

3.2. Motioner 

  

4. Val av ny styrelse 

4.1. Val av Ordförande 

4.2. Val av Kassör 

4.3. Val av Vice Ordförande 

4.4. Val av Sekreterare 

4.5. Val av Marknadsföringsansvarig 

4.6. Val av Ledamöter 

4.7. Val av Revisor och vice revisor 

4.8. Val av Inspektor 

4.9. Val av Suppleanter 

  

5. Övrigt 

  

6. Årsmötets avslutande 

 

Styrelsen 

§20 TUGs styrelse utses för ett verksamhetsår i taget och ska bestå av minst sex och högst 

elva personer. Årsstämman utser ordförande, vice ordförande, kassör samt övriga poster enligt 

TUGs policydokument. Styrelsen får sedan internt tilldela eventuella övriga specifika 

styrelseposter bland ledamöterna. Fördelningen av posterna ska komma till medlemmarnas 

kännedom inom 30 dagar efter årsmötet.  

 

§21 TUGs policydokument ska innehålla befattningsbeskrivningar av styrelseposterna och 

riktlinjer kring överlämning och styrelsens arbete. Styrelsen har möjlighet att ändra och 

uppdatera policydokumentet. Detta skall göras med ett enhälligt beslut.  

 

§22 Styrelsens huvudsakliga uppdrag är att förvalta TUG i enlighet med föreningens 

intressen, samt att verkställa årsstämmans beslut. Styrelsen ska beakta god föreningssed och 

vara lyhörd inför föreningens medlemmar.  

§23 Styrelsen utser valberedning.  
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§24 Ordinarie medlemmar kan nominera sig själva eller andra till styrelsen. Senast 30 dagar 

före årsmötet ska nomineringar från medlemmar vara styrelsen tillhanda och styrelsen ska 

senast 30 dagar innan sista ansökningsdatum ha meddelat medlemmarna om hur de nominerar 

sig själva eller andra. Inkomna nomineringar ska återfinnas i styrelsens kandidatpresentation. 

Det är även möjligt att nominera sig själv eller någon annan på årsmötet men dessa 

nomineringar kommer inte att behandlas av valberedningen. 

§25 TUGs firmateckning görs två i förening. Detta fördelas mellan ordförande och kassör.  

Ordförande och kassör har tillgång till banken och transaktioner måste kontrasigneras. Kassör 

har rätt, med godkännande av ordförande, att teckna avtal om betalkort. Firmatecknare har 

rätt, med styrelsens godkännande, att teckna avtal angående betalkort för föreningens 

nyttjande.  

§26 Vid förfall av föreningens ordförande inträder vice ordförande. Vid vakanta poster ska 

styrelsen i första hand tillsätta posten internt. I andra hand utlyser styrelsen ett extraval. 

Resultat av valet skall komma till medlemmarnas kännedom omgående.  

§27 Näst efter årsstämman är styrelsen TUGs högst beslutande organ.  

  

Revision 

§28 Årsstämman väljer en ordinarie och en vice revisor. Revisorn ska fungera som ett ombud 

för medlemmarna och granska styrelsens arbete. Till årsmötet ska revisorn avlägga en 

revisionsrapport där det ska finnas upptaget hur styrelsen har skött sitt uppdrag under 

verksamhetsåret samt en översyn av ekonomin under föreningens räkenskapsår. Till sin hjälp 

har revisorn vice revisor och föreningens inspektor. 

§29 Inspektor är en för TUG utomstående person som väljs av årsstämman. Inspektorn har till 

syfte att stödja TUGs verksamhet och fungera som ett neutralt rådgivande organ. Inspektor 

äger närvaro-, yttrande-, förslags- och motionsrätt vid såväl förenings- och årsmöte som 

styrelsemöte. Inspektor skall erhålla kallelser, justerade protokoll och årsberättelser då dessa 

är färdigställda. 

 

Stadgeändring 

§30 Beslut rörande ändring av stadgarna fattas av årsstämman med 3/4 majoritet. Dock skall 

beslut rörande ändring av §30-31 fattas av två efter varandra följande föreningsmöten varav 

minst ett är årsmöte med minst 30 dagars mellanrum med 3/4 majoritet av de angivna 

rösterna. 

§31 För att Turister Utan Gränser skall kunna upplösas krävs att krav på upplösning 

skriftligen tillkommer årsmötet. Beslut fattas med 3/4 majoritet av de angivna rösterna. Beslut 

fattas även om disposition av föreningens tillgångar. 

 


