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PROTOKOLL FÖR UNGA FORSKARES 
RIKSSTÄMMA 2019
Tid

2019-11-08 – 2019-11-10

Plats
Karolinska Gymnasiet, Örebro

Om protokollet
Protokollet anger de beslut som fattades av Riksstämman. För en
utförligare bild av bakgrund, yrkanden och diskussioner hänvisas
till beslutsunderlaget för Riksstämman samt övriga bilagor.

Justeras

_______________________________
Mattias Akke, justerare

_______________________________
Erik Hartman, justerare

_______________________________
Tove Verner Carlsson, mötesordförande

_______________________________
Alexandra Polyakova, mötessekreterare
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§ 1 Riksstämmans öppnande 

Förbundsordförande Linnea Suomenniemi förklarar mötet öppnat.

§ 2 Mötesformalia

2.a) Val av mötespresidium 

Riksstämman beslutar

att 1 välja Tove Verner-Carlsson till mötesordförande,

att 2 välja Alexandra Polyakova till mötessekreterare.

att 3 välja David Andersson till tillfällig mötessekreterare fram tills det 
att Alexandra Polyakova kommer fram till riksstämman.

2.b) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Riksstämman beslutar

att 4 välja Mattias Akke och Erik Hartman till protokolljusterare tillika 
rösträknare.

2.c) Beslut om mötets stadgeenliga utlysande

Riksstämman beslutar

att 5 fastslå Riksstämman 2019 stadgeenligt utlyst.

2.d) Fastställande av röstlängden 

Riksstämman beslutar

att 6 justera röstlängden enligt Bilaga 3. Röstlängd

2.e) Fastställande av dagordning 

Riksstämman beslutar

att 7 fastställa dagordningen enligt det i handlingarna bifogade 
förslaget med Förbundsstyrelsens upplästa korrigeringar.



Protokoll för Unga Forskares Riksstämma 2019
Sidnr

3 (10)
Datum

2019-11-10
Dokumentansvarig

Alexandra Polyakova
Rev

Slutgiltig

§ 3 Mötesregler och arbetsform

3.a) Fastställande av mötesregler och arbetsform för Riksstämman

Riksstämman beslutar

att 8 tillämpa de mötesregler och de arbetsformer som finns 
presenterade i Bilaga 4. Arbetsordning för Riksstämman med 
justeringen att punkt 26 att föredragningarna skedde i plenum-
liknande form.

3.b) Beslut kring påverkanstorget

Riksstämman beslutar

att 9 fastslå följande inflytandepunkter:

Det gångna året

- Verksamhetsberättelse 2018 
- Ekonomisk berättelse 2018
- Årsbokslut 2018
- Revisionsberättelse 2018

Det innevarande året
- Revisorsrapport för innevarande verksamhetsår
- Föreningar för avregistrering

Propositioner och motioner
- Proposition: Fokustema 2020
- Proposition: Föreningsuppdraget 2020
- Motion: Utreda tillsättning av halva styrelsen varje år
- Motion: Bättre WiFi-uppkoppling på kansliet och i 

övernattningslägenheten

Inval
- Valberedningens förslag till förtroendeposter

att 10 välja inflytandepunktsansvariga enligt följande:

Det gångna året 
- Verksamhetsberättelse 2018 (Anna Hedlund)
- Ekonomisk berättelse 2018 (Anna Hedlund)
- Årsbokslut 2018 (Anna Hedlund)
- Revisionsberättelse 2018 (Anna Hedlund)

Det innevarande året
- Revisorsrapport för innevarande (Emma Petersson)

verksamhetsår
- Föreningar för avregistrering (Paula Langöe Eliasson)
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Propositioner och motioner
- Proposition: Fokustema 2020 (Therese de Neergaard)
- Proposition: Föreningsuppdraget 2020 (Linnea Suomenniemi)
- Motion: Utreda tillsättning av halva (Dina Lerjevik)

styrelsen varje år
- Motion: Bättre WiFi-uppkoppling på (Dina Lerjevik)

kansliet och i övernattningslägenheten

Inval
- Valberedningens förslag till (Valberedningen)

förtroendeposter

att 11 utse mötesordförande och mötessekreterarna till 
redaktionsutskott.

att 12 yrkandestopp infaller lördag 2019-11-09 11:30.

att 13 Riksstämman ajourneras till söndag 2019-11-10 kl. 09:00.

Riksstämman ajourneras och återupptas söndag 2019-11-10 09:15

Det har framkommit att det kan bli fall för jäv om Erik Hartman är rösträknare. Därför föreslås det att 
riva upp yrkandestoppet för 2.b) Mötesformalia och välja en ny rösträknare.

Riksstämman beslutar

att 14 riva upp yrkandestoppet för 2. b) Mötesformalia samt

att 15 välja Hektor Einarsson till rösträknare för att ersätta Erik 
Hartman.

§ 4 Fastställande av Åsiktsprofil 

Riksstämman beslutar

att 16 fastställa Unga Forskares åsiktsprofil för 2020 enligt Bilaga 5. 
Unga Forskares Åsiktsprofil. 

§ 5 Det gångna året

5.a) Verksamhetsberättelse 2018                                                                

Riksstämman beslutar

att 16 lägga Bilaga 6. Verksamhetsberättelse 2018 till handlingarna.
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5.b) Ekonomisk berättelse 2018

Riksstämman beslutar

att 17 lägga Bilaga 7. Ekonomisk berättelse 2018 till handlingarna.

5.c) Årsbokslut för Förbundet Unga Forskare 2018

Riksstämman beslutar

att 18 lägga Bilaga 8. Årsbokslut 2018 till handlingarna samt

att 19 fastställa resultaträkningen och balansräkningen för förbundet för 
räkenskapsåret 2018.

5.d) Revisionsberättelse för 2018 samt revisorsrapport för 2018

Riksstämman beslutar

att 20 lägga Bilaga 9. Revisionsberättelse för Förbundet Unga forskare 
2018 till handlingarna samt

att 21 lägga Bilaga 10. Revisorsrapport för det innevarande 
verksamhetsåret till handlingarna. 

5.e) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Riksstämman beslutar

att 22 bevilja 2018 års förbundsstyrelse ansvarsfrihet för verksamhets- 
och räkenskapsåret 2018. 

§ 6 Avregistrering av föreningar

Riksstämman beslutar

att 23 avregistrera föreningar enligt Bilaga 11. Föreningar för 
avregistrering.

§ 7 Fastställande av medlemsavgift för år 2020

Riksstämman beslutar

att 24 fastställa medlemsavgiften för år 2020 till 0 kr.
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§ 8 Propositioner

8.a) Proposition: Fokustema 2020                                               

I denna beslutpunkt redovisas endast förkortade versioner av 
fokusteman. För hela fokusteman refereras till bilaga 13a. Bilaga:
Förslag på Fokustema 2020.

Bilaga 12. Proposition: Fokustema 2020
Bilaga 13a. Bilaga: Förslag på Fokustema 2020

Under påverkanstorget tillkom ett nytt förslag på fokustema utöver
förbundsstyrelsens ursprungliga förslag samt ett förslag att välja 
två fokusteman för året 2020.

Kommentar från förbundsstyrelsen:
Vi anser att fler än ett fokustema skulle gå emot grundtanken 
med att ha ett fokustema. Bara för att ett fokustema röstas 
igenom betyder det inte att styrelsen struntar i att andra förslag 
var omtyckta.

Det följer debatt om förslagen A kontra E. Det huvudsakliga 
argumentet för förslag A är sammanhållningen måste stärkas 
inom organisationen innan man kan utveckla mindre lokala 
skolföreningar. Det huvudsakliga förslaget för E är att Unga 
Forskare inte når ut till mindre orter i tillräcklig utsträckning och 
att skolföreningar visar stor potential för organisationens 
utveckling.

Riksstämman ajourneras till och återupptas 2010-11-10 10:16.

Riksstämman beslutar

att 25 fastställa A: ”Stärka sammanhållningen, kommunikationen och 
kunskapsutbytet inom Unga Forskare” som fokustema för 
verksamhetsåret 2020.

8.b) Proposition: Föreningsuppdraget 2020

Förbundsstyrelsens ursprungliga proposition (Bilaga 14. 
Proposition: Föreningsuppdraget 2020) att välja det mest 
populära alternativet från påverkanstorget jämkas ihop med 
förslaget att ha som gemensamt mål för Unga Forskares 
föreningar att: ”föreningarna samarbetar för att sprida och lyfta 
för sin målgrupp relevanta evenemang i UF på samtliga kanaler.”.
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Riksstämman beslutar

att 26 ha som gemensamt mål för Unga Forskares föreningar att: 
”föreningarna samarbetar för att sprida och lyfta för sin målgrupp 
relevanta evenemang i UF på samtliga kanaler.”.

§ 9 Motioner 

Bilaga 15. Motion: Utreda tillsättning av halva styrelsen varje år 
Bilaga 15a. Motionssvar: Utreda tillsättning av halva styrelsen varje år

9.a) Utreda tillsättning av halva styrelsen varje år 

Den ursprungliga motionen som finns tillgänglig i Bilaga 15. 
Motion: Utreda tillsättning av halva styrelsen varje år har blivit 
ihopjämkat med Förbundsstyrelsens motionssvar (Bilaga 15a. 
Motionssvar: Utreda tillsättning av halva styrelsen varje år) under 
påverkanstorget.

Riksstämman beslutar

att 27 ålägga styrelsen att till Riksstämman 2020 utreda förslaget att 
välja halva styrelsen varje år, samt i det fall då utredningen 
kommer fram till att styrelsevalet bör ändras även lägga en 
proposition.

9.b) Bättre WiFi-uppkoppling på kansliet och i övernattningslägenheten

Bilaga 16. Motion: Bättre WiFi-uppkoppling på kansliet och i 
övernattningslägenheten.
Bilaga 16a. Motionssvar: Bättre wifi-uppkoppling på kansliet och
övernattningslägenheten.

Riksstämman beslutar

att 28 förbundsstyrelsen ansvarar för att utreda om 4G uppkoppling är 
ett rimligt alternativ för att förbättra hastigheten.

att 29 verka för att en WiFi-uppkoppling i Unga Forskares 
övernattningslägenhet med samma hastighet som på kansliet 
införskaffas till 2020-01-31. 

§ 10 Val av förtroendeposter

10.a) Val av förbundsordförande 2020 - 2021

Bilaga 17. Valberedningens förslag till förtroendeposter
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Bilaga 18. Kandidaturer bakom valberedningens förslag till 
förtroendeposter

Riksstämman beslutar

att 30 välja Max Vinger till förbundsordförande för mandatperioden 
2020 – 2021.

10.b) Val av vice förbundsordförande 2020 – 2021

Bilaga 17. Valberedningens förslag till förtroendeposter
Bilaga 18. Kandidaturer bakom valberedningens förslag till 
förtroendeposter

Riksstämman beslutar
Valberedningen föreslår Riksstämman besluta

att 31 välja Jonathan Jilg till vice förbundsordförande för 
mandatperioden 2020 – 2021.

Riksstämman ajourneras och återupptas 2019-11-10 11:15

10.c) Fastställande av förbundsstyrelsens storlek 2020 – 2021

Riksstämman beslutar  

genom sluten votering

att 34 fastställa förbundsstyrelsens storlek under mandatperioden 2020 
- 2021 till åtta (8) personer.

10.d) Val av förbundsstyrelse 2020 - 2021

Bilaga 17. Valberedningens förslag till Förtroendeposter
Bilaga 18. Kandidaturer bakom valberedningens förslag till 
förtroendeposter
Bilaga 19. Övriga kandidaturer.

Riksstämman beslutar

att 35 välja följande sex (6) ledamöter till förbundsstyrelsen 2020 - 
2021: Astha Kaul, Eleonora Svanberg, Erik Hartman, Julia 
Reinius, Linnea Suomenniemi, Max Robertsson.

10.e) Fastställande av Revisionsbyrå

Riksstämman beslutar

att 36 fastställa PwC som revisionsbyrå för verksamhetsåret 2020.



Protokoll för Unga Forskares Riksstämma 2019
Sidnr

9 (10)
Datum

2019-11-10
Dokumentansvarig

Alexandra Polyakova
Rev

Slutgiltig

10.f) Fyllnadsval av ideell verksamhetsrevisor samt personlig suppleant till den ideella verksamhetsrevisorn 2020

Protokollet för Riksstämman 2019 antyder att Emma Petersson 
endast valdes som ideell verksamhetsrevisor för perioden 2019, 
det vill säga inte för en tvåårsperiod som planerat. För 
tydlighetens skull kandiderar hon även för året 2020.

Bilaga 17. Valberedningens förslag Förtroendeposter
Bilaga 18. Kandidaturer bakom valberedningens förslag till 
förtroendeposter

Riksstämman beslutar

att 37 välja Emma Petersson till ordinarie ideell verksamhetsrevisor för 
verksamhetsåret 2020.

att 38 välja David Andersson till personlig suppleant till den ideella 
verksamhetsrevisorn för verksamhetsåret 2020.

Riksstämman ajourneras och återupptas 2019-11-10 12:54

10.g) Fyllnadsval till Valberedningen

Det har framkommit att det inte föreslagits specifika personer till valberedningen. Därför föreslås 
det att riva upp yrkandestoppet för 7.g) Fyllnadsval till Valberedningen.

Riksstämman beslutar

att 39 välja Alexandra Polyakova och Simon Ljus till valberedning för 
perioden 2019 – 2020.

§ 11 Övriga frågor

Beslut under punkten Övriga frågor måste fattas med minst två 
tredjedelars majoritet.

11.a) Motion: Främja skapandet av nya gymnasieföreningar och samarbetet mellan dem

Bilaga 20. Motion: Främja skapandet av gymnasieföreningar och 
samarbetet mellan dem

Riksstämman beslutar

att 40 avslå motionen.



Protokoll för Unga Forskares Riksstämma 2019
Sidnr

10 (10)
Datum

2019-11-10
Dokumentansvarig

Alexandra Polyakova
Rev

Slutgiltig

§ 12 Stämmans avslutande

Den nyvalde förbundsordföranden Max Vinger avslutar 
Riksstämman 2019.

Bilagor

Bilaga 1. Mötesfunktionärer
Bilaga 2. Valberedningens förslag till 

mötespresidium
Bilaga 3. Röstlängd
Bilaga 4. Arbetsordning för Riksstämman
Bilaga 5. Unga Forskares Åsiktsprofil
Bilaga 6. Verksamhetsberättelse 2018
Bilaga 7. Ekonomisk berättelse 2018
Bilaga 8. Årsbokslut 2018
Bilaga 9. Revisionsberättelse 2018

Bilaga 10. Revisorsapport för innevarande 
verksamhetsår

Bilaga 11. Föreningar för avregistrering
Bilaga 12. Proposition: Fokustema 2020
Bilaga 13. Bilaga: Förslag till Fokustema 2020
Bilaga 14. Proposition: Föreningsuppdraget 2020
Bilaga 15. Motion: Utreda tillsättning av halva 

styrelsen varje år
- 15.a Motionsvar: Utreda 

tillsättning av halva styrelsen 
varje år

Bilaga 16. Motion: Bättre WiFi-uppkoppling på 
kansliet och i övernattningslägenheten

- 16.a Motionsvar: Bättre WiFi-
uppkoppling på kansliet och i 
övernattningslägenheten

Bilaga 17. Valberedningens förslag till 
förtroendeposter 2020 - 2021

Bilaga 18. Kandidaturer till förtroendeposter
Bilaga 19. Övriga kandidaturer
Bilaga 20. Motion: Främja skapandet av 

gymnasieföreningar och samarbetet mellan
dem
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OFFENTLIG

MÖTESFUNKTIONÄRER
Mötesordförande

Tove Verner-Carlsson

Mötessekreterare

2019-10-08 

– 2019-10-09 18:00

2019-10-09 18:00 

– 2019-10-10

David Andersson

Alexandra Polyakova

Protokolljusterare

Mattias Akke

Erik Hartman

Rösträknare

2019-10-08 – 2019-10-10

2019-10-08 – 2019-10-09

2019-10-10

Mattias Akke

Erik Hartman

Hektor Einarsson
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RÖSTLÄNGD RIKSSTÄMMAN 2019
Grå ruta innebär närvarande.

Vit ruta innebär frånvarande

Röstkort-
nummer

Namn Förening Närvaro
fredag

Närvaro
söndag
09:08

Närvaro
söndag
10:16

Närvaro
söndag
11:15

Närvaro 
söndag
12:54

1 Mattias Akke Ung 
Vetenskapssport

2 Sara Svanberg SIYSS

3 Olivia Geijer Sektionen för 
Teknisk Biologi

4 Virág Angyal AUUF

5 Karl Berglund TBI-sektionens 
styrelse

6 Moa 
Nowakowski

Europaskolan för 
Vetenskap

7 Tuva Andersson Europaskolan för 
Vetenskap

8 Petronella 
Engström

TBI-sektionens 
styrelse

9 Johanna Hamner Sektionen för 
Teknisk Biologi

10 Loke Svensson Europaskolan för 
Vetenskap

11 Emily Sahlström Europaskolan för 
Vetenskap

12 Mårten 
Fürstenbach

Alef Noll

13 Wisanu Sar-
Wang

Alumniföreningen
Utställningen 
Unga Forskare

14 Dina Lerjevik Alumniföreningen
Utställningen 
Unga Forskare

15 Sebastian Ljung K.Y.S.S.

16 Justin Gallant K.Y.S.S.

17 Maria 
Gustafsson

Föreningen 
Energisystemtekn
ologer

18 Gustaf Krottler Föreningen 
Energisystemtekn
ologer
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19 Benjamin 
Moberg

Föreningen 
Energisystemtekn
ologer

20 Dianna Zeleskov Alef Noll

21 Julia Reinius Alumniföreningen
Utställningen 
Unga Forskare

22 Hektor 
Einarsson

iGEM Uppsala
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ANSLUTNA FÖRENINGAR UNDER ÅRET 

• Naturvetenskapliga Föreningen 

• Calmare Naturvetenskapliga Studentförening 

• Code@LTH 

• Ekosystemtekniksektionen inom TLTH 

• F-teknologsektionen inom TLTH 

• Hållbart Universitet 

• IYPT SWEDEN 

• Lund Sustainable Engineers 

• Malmös Akademiska Förening 

• Maskinsektionen inom TLTH 

• Ung Vetenskapssport Lund 

• Unga Forskare Helsingborg 

• Alef Noll 

• Alumniföreningen Utställningen Unga 
Forskare 

• Kodsport Sverige 

• Kungsholmen’s Young Scientists’ Society 

• Naprapathögskolans Forskarsällskap  

• Stockholm International Youth Science 
Seminar 

• THS - Kemisektionen 

• Ung Vetenskapssport 

• Unga Forskare - Stockholmsregionen 

• Europaskolan för Vetenskap 

• Föreningen Energisystemteknologerna 

• Geovetenskapliga Rådet för Uppsala 
Studenter 

• iGEM Uppsala 

• Intresseföreningen Uppsala Akademiska 
Kemister 

• Matematiksällskapet 

• We Are W-Engineers 

• Chalmers Robotförening 

• Intize Trollhättan 

• Molekulföreningen 

• Research Academy for Young Scientists  

• Elektronikföreningen Admittansen 

• Girls in STEM 

• Naturvetenskapliga Sällskapet 

• Sektionen för Teknisk Biologi 

• ProCivitas Vetenskapsråd 

• Vislandaskolan MISTER 

• Kemi- och Biotekniksektionen inom TLTH 

• Kristianstads Science organization 

• Unga Forskare - Malmö/Lund 

• AstraZenecas Sommarforskarskola 

• Föreningen Stockholms Amatörastronomer 

• Östra Science club 

• Mendels ärtor 
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Bild s 21.: Från bildbanken Bredda Bilden som har som 
syfte att bredda bilden av teknik och skapa nya förebilder. 
Fotograf: Emilia Bergmark-Jiménez 

Bild s.21 Medlem i Utställningens arrangörsgrupp 2018, 
fotograf Ola Jacobsen. 
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Revisorsrapport för innevarande 
verksamhetsår, 2019
Till varje riksstämma följer en revisionsberättelse där revisorskollegiet sammanställer sin bild
om styrelsens förvaltning av organisationen samt ger en rekommendation rörande
ansvarsfrihet. Denna görs emellertid på kalenderårsbasis, därav släpar revisionsberättelsen 
efter ungefär 10 månader, och en revisionsrapport författas av de ideella revisorerna för
riksstämmans räkning att ta del av för det innevarande året.

Verksamhetsplan
Under Riksstämman 2018 fick den nuvarande styrelsen i uppdrag att ta fram budget samt 
verksamhetsplan för 2019. Detta gjordes i samarbete med kansliet. Denna verksamhetsplan 
kan liknas vid ett arbetsdokument för kansliet, då kansliet är de som delegerats ansvar för 
utförandet av verksamhetsplanen av förbundsstyrelsen. Verksamhetsplanen kan delas upp i 
två delar, där den ena delen handlar om de verksamheter som förs i Unga Forskares regi, och 
den andra delen handlar om två strategiska teman, “Unga Forskare är en attraktiv och stabil 
plattform för existerande och potentiella medlemmar, medlemsföreningar, ideellt aktiva samt 
externa parter”, samt “Unga Forskare är lyhörd för samt är med och driver 
samhällsförändring”. 

Vid årsskiftet hade förbundet 3876 bidragsgrundande medlemmar, samt 37 
bidragsgrundande föreningar. Totala antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 4439, och 
totala antalet föreningar uppgick till 45. Detta är en ökning på alla punkter sen föregående 
år, vilket får räknas som en gynnsam utveckling av strategimålet att Unga Forskare ska vara 
en attraktiv och stabil plattform. Hur medlemsantalet o.s.v. ser ut under 2019 går inte att 
uttala sig om ännu, då de flesta medlemsföreningar årsrapporterar runt årsskiftet.
Unga Forskare har även en långvarigt stabil ekonomisk grund med många stiftelser, sponsorer
och samarbetspartners.

Unga Forskare har synts till kontinuerligt under året i media, såväl rikstäckande som lokalt, i 
olika sammanhang. Unga Forskare har därtill använt sina egna kanaler för att utöva 
samhällspåverkan.
I Unga Forskares verksamheter har det delats ut enkäter för att mäta detta genom 
operationaliseringen “ökat intresse för vidare studier inom naturvetenskap, teknik och 
matematik”.

Den verksamhetsplan som upprättats för verksamhetsåret 2019 bedöms i den grad det kan 
göras i nuläget att ha följts.



Ekonomi 
Förbundet har budgeterat för ett underskott på mellan 102 951 kr och 382 951 i 2019 års 
budget. Skillnaden beror på en uppskattning av nya intäkter under 2019.
Det finns ingen prognos än för hur budgeten ligger till i nuläget, men något som kan sägas är 
att intäkterna för året är högre än budgeterat.
Förbundet hade vid årsskiftet 2018/2019 5 620 086 kr i egna tillgångar, varför det bedöms 
att den ekonomiska tryggheten är stabil även om förbundet har budgeterat att gå back detta 
år.  

Styrdokument
Förbundets styrdokument har till undertecknads kännedom följts under året.

Övrigt
Under året har Max Vinger, som är styrelsemedlem haft en anställning av vikariattyp på 
kansliet. Dessa två poster riskerar att sätta honom i en jävsposition i vissa frågor om kansliets 
ekonomi, och så vidare, varför det togs fram riktlinjer för Max fortsatta arbete för att förhindra
jäv. Vid genomgång av protokoll och per capsulam-beslut har inte någon möjlig jävssituation 
kommit undertecknad till kännedom.
 
Under året har förbundsstyrelsen gjort ett fyllnadsval av valberedningen. Val av valberedning 
är något som ska väljas av riksstämman, men som nu valdes av förbundsstyrelsen då den  
2018 valda valberedningen haft avhopp. Det är undertecknads åsikt att nuvarande 
valberedning har valts av lämplighet och inte på ovidkommande grunder.
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Slutgiltig

BILAGA – FÖRSLAG PÅ FOKUSTEMA 2020
A. Stärka sammanhållningen, kommunikationen och 
kunskapsutbytet inom Unga Forskare

Att vara en del av Unga Forskare är något vi vill att man ska känna sig stolt över och 
finna en gemenskap i. För att öka den känslan behöver vi stärka den interna 
sammanhållningen, kommunikationen och kunskapsutbytet. 

B. Pseudovetenskap och alternativa fakta har ingen plats i 
samhällsdebatten

När beslut ska fattas är det viktigt att de baseras på fakta i så stor utsträckning som 
möjligt, och att även fakta som inte stödjer ens position har tagits hänsyn till. För så 
bra resultat som möjligt är det viktigt att faktan är baserad på vetenskapliga resultat 
och inte på pseudovetenskap eller alternativa fakta. 

C. Kunskapen om miljömässig hållbarhet behöver öka

Ett hållbart samhälle är ett där vi säkerställer att framtida generationer ska kunna få 
sina behov tillfredsställda. För att minska vår påverkan är det viktigt att människor har
förståelse för den miljöpåverkan de skapar i sin vardag, samt hur teknik och 
samhällsbeslut påverkar miljön. 

D. För att främja hållbart engagemang behöver vi jobba för 
ökad psykisk hälsa bland unga

Unga står idag inför en mängd olika utmaningar. För att de ska kunna möta dessa 
utmaningar och på ett hållbart sätt utöva sitt intresse inom naturvetenskap, teknik och
matematik behöver vi jobba för att främja psykisk hälsa.

E. Skolfokus
Unga Forskare ska vara ett självklart supplement till skolarbetet. Dessutom ska Unga 
Forskare finnas i hela Sverige, inklusive mindre orter, för alla elever. Detta uppfylls 
bäst genom att prioritera skolantalet istället för elevantalet, då större skolor ska få lika 
mycket uppmärksamhet som mindre skolor. Större skolnärvaro leder till mer 
mediauppmärksamhet, speciellt i mindre orter där lokaltidningar har stor inverkan. 
Därför borde Unga Forskare ha som fokus att nå ut till så många skolor som möjligt, 
samt att främja skapandet av och samverkan mellan skolföreningar.



 

Utkast

Att (1) 





Motionssvar: Utreda tillsättning av halva styrelsen varje år 

Förbundsstyrelsen påbörjade under året en diskussion kring hur styrelsen bör väljas in för att 
bäst underlätta för kunskapsöverföring och samtidigt skapa en stark gruppkänsla. Det är 
många parametrar som behöver vägas in, fler än vad som väntades då diskussion inför en 
proposition angående frågan påbörjades. Styrelsen ville inte ta fram ett förhastat beslut utan 
ansåg att det behövdes mer tid att ordentligt arbeta igenom frågan och komma med ett väl 
genomtänkt förslag.  

Då förbundsstyrelsen håller med motionärerna att frågan måste diskuteras vidare, anser 
styrelsen att de inte enbart ska åläggas att ta fram en rekommendation som motionärerna 
anser, utan en utredning samt en proposition i det fall utredningen kommer fram till att 
styrelsevalet bör förändras. Frågan har varit uppe för diskussion tillräckligt länge för att 
styrelsen ska känna att man till nästa riksstämma bör kunna komma till avslut i frågan och 
komma med ett slutgilitigt förslag som stämman kan besluta om. 

Förbundsstyrelsen ser därför positivt på det framlagda förslaget men skulle vilja ändra 
motionen från att styrelsen åläggs att ta fram en rekommendation, till att de åläggs att ta fram 
en utredning samt en eventuell proposition. 

 

Mot bakgrund av detta yrkar förbundsstyrelsen att ändra 

Att (1)        att-sats 1 i motionen till att ålägga styrelsen att till Riksstämman 2020 utreda samt i 
det fall då utredningen kommer fram till att styrelsevalet bör ändras även lägga en 
proposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTION: BÄTTRE WIFI-UPPKOPPLING PÅ 
KANSLIET OCH I ÖVERNATTNINGSLÄGENHETEN 
 
För de som engagerar sig inom Unga Forskare finns det möjlighet att låna en 
övernattningslägenhet. Lägenheten och kansliet används av verksamheterna som inkluderar 
Utställningen Unga Forskare, Stockholm International Youth Science Seminar och 
sommarforskarskolorna.  
 
Mycket av det arbete som bedrivs förutsätter en väl fungerande WIFI-uppkoppling. I 
dagsläget upplever vi hastigheten på kansliets WIFI-uppkoppling som otillräcklig och det är 
vår mening att den är i behov av en förbättring. Den uppmätte vi i skrivande stund till 8,36 
mbit/s i nedladdningshastighet och 0,80 mbit/s i uppladdningshastighet. Detta innebär en 
väldigt liten kapacitet per person och filhämtningar eller filuppladdningar kan ibland leda till 
att uppkopplingen blir ytterst långsam eller till och med otillgänglig för andra som också 
använder nätverket.  
 
Regeringen publicerade 2016 en bredbandspolitik, Sverige helt uppkopplat 2025 – en 
bredbandsstrategi, för att möta människors behov av snabbt bredband och stabila mobila 
tjänster av god kvalitet. I strategin finns tydliga mål för alla medborgare och företag i Sverige. 
Ett av de viktigaste målen i strategin är att “År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och 
företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.”  1

 
Vidare saknas WIFI-uppkoppling i övernattningslägenheten. Övernattningslägenheten är 
därför svår att använda som arbetsyta, vilken är extra märkbart när ett stort antal personer 
befinner sig på kansliet och alla tvingas sitta i samma lokal. Följden av denna trängsel blir en 
dålig arbetsmiljö.  
 
En möjlighet att koppla upp sig till WIFI i övernattningslägenheten skulle innebära att en 
större arbetsyta kan utnyttjas och möjliggör således en bättre arbetsmiljö. Vidare skulle en 
snabbare WIFI-uppkoppling överlag effektivisera arbetet för verksamheterna och gynna 
medlemsföreningar som vill nyttja övernattningslägenheten. 
 
 
Vi yrkar Riksstämman besluta 
 

Att (1) Verka för att en WIFI-uppkoppling i Unga Forskares övernattningslägenhet 
med samma hastighet som på kansliet införskaffas till 2020-01-31. 
 
Att (2) Upprätta en snabbare WIFI-uppkoppling i Unga Forskares kansli med avsikt 
att nedladdnings- och uppladdningshastigheten ska vara minst 100 mbit/s. 

 

1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Bredband 
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Emanuel Enberg, IT-ansvarig - Utställningsgruppen 2020 
Göteborg, 27 september 2019 
 
Dina Lerjevik, IT-utvecklare - Utställningsgruppen 2020 
Stockholm, 27 september 2019 
 
Johanna Lidholm, IT-utvecklare - Utställningsgruppen 2020 
Lund, 27 september 2019 
 
Jonna Halonen, Projektledare - Utställningsgruppen 2020 
27 september 2019 
 
Wisanu Sae-Wang, Eventansvarig - Utställningsgruppen 2020 
27 september 2019 
 
Malin Fuhrman, Digitaljuryansvarig - Utställningsgruppen 2020 
27 september 2019 
 
Khairat Al-Massri, Semifinalansvarig - Utställningsgruppen 2020 
Göteborg, 27 september 2019 
 
Eleonora Svanberg, Kommunikationsassistent - 
Utställningsgruppen 2020 
Stockholm, 27 september 2019 
 
Stella Axelsson, Huvuduttagningsansvarig - Utställningsgruppen 2020 
Stockholm, 27 september 2019 
 
Amanda Geld, Finalansvarig och Vice Projektledare - Utställningsgruppen 2020 
Göteborg, 27 september 2019 
 
Jonathan Jilg, Styrelseledamot i Alumniföreningen Utställningen Unga Forskare 
Zürich, 27 september 2019 
 
Erik Hartman, Finaljuryansvarig - Utställningsgruppen 2019 
27 september 2019 
 
Marina Peltonen, Kommunikationsansvarigt - Utställningsgruppen 2020 
27 september 2019 
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Motionssvar: bättre wifi-uppkoppling på kansliet och 
övernattningslägenheten 
Förbundsstyrelsen delar motionärernas mening om att en snabbare wifi-uppkoppling skulle 
underlätta stort, både för verksamhetsaktiva men även för kanslipersonal. Kansliet har flera 
gånger tidigare varit i kontakt med vår hyresvärd och påtalat behovet av ett snabbare wifi. I 
nuläget finns enbart ett alternativ för att öka kapaciteten vilket är genom att dra fiber, något 
som dock hyresvärden i nuläget inte vill genomföra. Att kunna öka hastigheten till 100mbit/s i 
våra lokaler till 31-01-2020 är därför en omöjlighet. Det enda vi i nuläget kan göra är att ligga 
på hyresvärden om vårt behov och poängtera för dem om regeringens bredbandspolitik för 
en ökad internetuppkoppling. 

Förbundsstyrelsen ser positivt på förslaget att införskaffa wifi även till 
övernattningslägenheten för att öka kapaciteten att kunna nyttja ytan som arbetslokal, men 
även underlätta för verksamhetsaktiva och föreningar att kunna nyttja tid till skolarbete under 
de tider de inte har möte. Vi ställer oss därför positiva till förslaget att införskaffa wifi till 
kanslilägenheten, dock med ändringen att hastigheten inte kommer att uppgå till 100mbit/s 
eftersom det i nuläget är en omöjlighet. 

 

Mot bakgrund av detta föreslår förbundsstyrelsen Riksstämman besluta 

Att (1)        Verka för att upprätta wifi-uppkoppling i kanslilägenheten i enlighet med att-sats 1 i 
motionen. 

Att (2)        Avslå att-sats 2 i motionen i sin helhet. 
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MAX VINGER
Kandidatur till Förbundsordförande för Unga Forskare

Kontakt
max.vinger@ungaforskare.se

Tidigare uppdrag
Förbundsstyrelsen
Vice förbundsordförande 2019
Styrelseledamot 2018

Kansliet
Projektassistent sep - dec 2019
Projektledare jan - aug 2019 

Utställningen 
Projektledare UG18
Vice projektledare UG17
Stipendieansvarig UG16

Reseledare
CASTIC 2018
SJWP 2017

Ambassadör
10-tal gymnasieskolor
SACO-mässan
Lise Meitner-dagarna
Berzeliusdagarna
SU och KI sommarforskarskola

Övrigt
Styrelseledamot i Utställningens 
Alumniförening 2017

Utredningsgruppen för tvååriga 
mandatperioder 2016-2018

Intressen
Naturvetenskap!
Teknik!
Matematik!

Golf
Datorspel
Svampar

Hej!
Jag heter Max Vinger och jag drivs av att lära mig nya saker och 
att låta andra utvecklas. Min största dröm är en framtid där alla 
barn och unga som vill vara intresserade av naturvetenskap, 
teknik och matematik känner att dem får och kan vara det. Där 
det är lika socialt accepterat att gå hem efter skolan och 
programmera, samla in insekter eller räkna matte som det är att 
gå på en fotbollsträning.

Den här drömmen började växa inom mig när jag för första 
gången fick uppleva ett sammanhang där det var så. Det var på 
en sommarforskarskola 2010, sommaren innan jag skulle börja 
åttan. Det tog sex år innan jag upptäckte att det var Unga 
Forskare som arrangerade den.

2015 var jag med i Utställningen och upplevde för andra 
gången samma sak. En upplevelse som för mig blev starten på 
mitt ideella engagemang inom Unga Forskare. Sen dess har jag 
hunnit med en hel del, och lärt mig minst lika mycket. 

Att Unga Forskare gör skillnad för barn och unga finns det ingen 
tvivel om. Det är jag själv ett levande bevis på. Min största 
önskan är att få fortsätta att utveckla Unga Forskare så att ännu 
fler barn och unga kan få samma upplevelse som jag fick, och 
jag ser ingen bättre möjlighet att få göra det än som 
förbundsordförande. Jag tror vi kan göra mycket för att öka 
utbytet mellan föreningar, och med våra verksamheter. Stärka 
vår position i samhällsdebatten och tillsammans skapa ett ännu 
bättre Unga Forskare.

Jag hoppas att ni vill låta mig vara med och fortsätta utveckla 
Unga Forskare. Mot en framtid där alla barn och unga som vill 
vara intresserade av naturvetenskap, teknik och matematik 
känner att dem får och kan vara det!



mailto:jonathan.jilg@ungaforskare.se


 
Hej! 

Mitt namn är Eleonora och jag är 20 år och pluggar Fysik 
vid Stockholms Universitet. Jag kandiderar till ledamot i 
förbundsstyrelsen. 

Ända sedan första året på gymnasiet har jag varit ideellt 
aktiv i olika organisationer och år 2016 grundade jag 
tillsammans med tre andra tjejer föreningen Girls in 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), 
en dotterförening till Unga Forskare. Där var jag 
ordförande tills i somras och håller nu på att starta upp 
Girls in STEM i Stockholm. I föreningen gör vi allt från 
att föreläsa, hålla roliga STEM-workshops och 
kontinuerligt jobba mot fördomar genom att t.ex. lyfta upp 
kvinnliga förebilder. Vi samarbetar också med flera 
externa aktörer; bl.a Nämnden för skolsamverkan (NSS), 
Amazon, Edvira och Cybercom. Jag är även aktiv inom 

Mattecentrum och är projektledare för en ny kampanj med fokus på att få fler att skapa ett intresse 
för matematik. Dessutom är jag kommunikationsassistent inom UG20 och trycker lite extra på att 
nå ut till fler. Nyligen blev jag även invald till Kommittén för lika villkor vid Stockholms 
Universitet. 

Girls in STEM har gett mig mycket erfarenheter av att jobba med inkludering, något som jag 
kommer att ta med mig om jag blir invald. År 2018 blev jag “Årets medlem” i Unga Forskare och 
Girls in STEM “Årets förening” för det jag och styrelsen har åstadkommit inom Girls in STEM. Ett 
annat perspektiv jag kommer ta med mig är hur det är att driva en medlemsförening i Unga 
Forskare, speciellt gällande hållbart engagemang och hur det är att grunda en ny förening. 
Dessutom, att sitta i UG20 samtidigt som i förbundsstyrelsen anser jag kommer vara givande för 
båda parter gällande kommunikation.  

Med andra ord brinner jag för jämställdhet och lika villkor, precis som jag är passionerad över att 
forska. Enligt mig är det viktigt att en stor organisation som Unga Forskare jobbar för att skapa 
samma möjligheter för forskning oavsett förutsättningar och jag kommer därför bidra till att spräcka 
hål på stereotyper av den “typiska” forskaren. Alla som vill ska känna sig välkomna att bli forskare! 

Förutom mitt ideella engagemang är jag intresserad av fysik, programmering och undervisning och 
bedriver diverse forskningsprojekt inom partikelfysik tillsammans med KTH. På fritiden älskar jag 
att dansa och att vara med kompisar (något som också kan hittas i UG20). 

Eleonora Svanberg 
2019-09-20 



Hej, 
 
Jag heter Erik Hartman, är 20 år gammal och studerar Medicin och teknik samt Biomedicin 
på Lunds Tekniska Högskola respektive Lunds Universitet. Jag har länge haft ett brinnande 
intresse för vetenskap och forskning.  Min första kontakt med Unga Forskare fick jag under 
Utställningen i Stockholm 2018 som tävlande, och sedan som deltagare i Intel ISEF. Jag har 
sedan, på uppdrag av Unga Forskare skrivit en artikel om Nobelpriset i medicin i, varit med i 
Utställningsgruppen 2019, samt SIYSS 2018.  
 
Mitt intresse för vetenskap är fortfarande starkt, och jag har även fått upp ögonen för 
vetenskaplig kommunikation och förmedlandet av det värde som vetenskap har för vårt 
samhälle. Jag sökte till styrelsen då jag vill vara delaktig i att utveckla organisationen Unga 
Forskare på en djupare nivå än vad som är möjligt i de diverse uppdragen. En av mina styrkor 
är se till helheter och att tänka lite mer långsiktigt och strategiskt, något som hoppas jag kan 
få utnyttja i ett styrelseuppdrag.  
 
Utan att ha full insikt i styrelsens arbete så här långt skulle jag i en potentiell styrelseroll vilja 
verka för ett antal mål. Ett av målen är att se till att Unga Forskare känns igen av 
organisationer, medier och lärosäten i Sverige och ses som den självklara, huvudsakliga och 
viktiga enheten som främjar vetenskap hos ungdomar. Unga Forskare har potentialen att bli 
en väsentlig del i ungdomars utbildningsplan, och jag är mån om att organisationen ska leva 
upp till den potentialen. För att detta ska kunna uppnås måste Unga Forskare ses som en 
mer enhetlig organisation vars olika läger, tävlingar och uppdrag samspelar friktionslöst. Den 
interna kontakten mellan kansliet, styrelsen och de olika grupperna borde stärkas ytterligare 
och etsas in i organisationens struktur. Jag är även mån om att Unga Forskare ska spridas 
inom Sverige och att en större andel av organisationens medlemmar ska komma från mindre 
orter. Organisationen är rörlig och bygger på frivilliga insatser så målen är mycket riktigt 
ambitiösa men för att citera den fantastiske talaren Les Brown: ”Shoot for the moon, even if 
you miss it you will land among the stars”. 
 
Erik Hartman 
 

 



Hej, 

Mitt namn är Julia Reinius och tycker det är
jättekul att få chansen att söka till
styrelsepost inom Unga Forskares förbund.
Jag är läkarstudent på Karolinska Institutet
och är inne på min andra termin. Utöver det
försöker jag mätta mitt stora intresse av
forskning genom att gå kurser i
forskningspraktik inom biokemi på
Stockholms Universitet samt jobba på ett
labb på Karolinska Institutet. Jag har även
länge jobbat med olika projekt och
föreningar i Unga Forskare för att försöka få
fler att bli intresserade inom forskning.
Under min tid i unga forskare har jag bland
annat varit finalansvarig för utställningen,
suttit i valberedningen, suttit i
alumniföreningen för utställningen samt
varit/är eventansvarig för SIYSS. Jag känner att jag genom mitt långa engagemang i Unga 
forskare fått en inblick i allt bra föreningen gör och bör upprätthållas samt fått förståelse för 
vad som skulle kunna förbättras. Ett självklart mål för mig är att få fler att se att vi finns och 
ge fler chansen att få ta del av allt det bra som Unga Forskare har att erbjuda. Eftersom 
Unga Forskare är ett nationellt förbund med stor geografisk utbredning skulle jag även vilja 
jobba mer med att försöka ge folk i förbundet möjlighet att träffas både nationellt och lokalt, 
underföreningar emellan. Genom detta tror jag även att vi skulle kunna få fler att intressera 
sig för att gå med i förbundet och öka intresset i att delta i de fantastiska projekt och 
aktiviteter Unga Forskare har. Jag har även lite tankar i en del praktiska frågor så som hur vi 
kan underlätta valberedningens arbete då jag egen erfarenhet sett mycket potential i den 
frågan. I dagsläget väljs valberedningen på plats på riksstämman, är detta det mest 
effektiva? Borde vi välja in en halv styrelse i taget? Kan det ge bättre förutsättningar för 
styrelsearbetet? 



Kandidatur ledamot Unga Forskare
Linnea Suomenniemi

Mitt namn är Linnea Suomenniemi, jag är 26 år gammal och bor för
tillfället i München, Tyskland. I juni blev jag färdigutbildad
civilingenjör inom teknisk nanovetenskap efter att ha gjort
examensarbetet på Technische Universität München där jag nu jobbar
som Research Assistant.

Jag har varit del av förbundsstyrelsen sedan 2017 där jag de senaste
två åren varit ordförande. Mina första steg in på Unga Forskare gjorde
jag redan 2012 då jag var del av projektgruppen som arrangerade
Utställningen. Jag har även varit funktionär på SIYSS samt
representant på Gnistan i Lund. Genom att både ha arbetat i Unga
Forskares olika verksamheter samt suttit i styrelsen i tre år har jag god
koll på förbundets olika delar, funktion och främst styrelsens roll och
arbetsområden. Jag har lärt mig oerhört mycket under de senaste 3
åren i styrelsen men har också insett många fler områden vi skulle
kunna jobba med. Exempelvis har vi under föregående mandatperiod jobbat väldigt mycket för 
att öka den mediala närvaron av Unga Forskare och vi har tagit många stora steg i den riktningen,
men på den fronten finns det mer vi skulle kunna göra. Att kunna ge någon i styrelsen utbildning
i området skulle vara ett sätt att ytterligare stärka oss på denna fronten och på så vis kunna 
producera mer material som kan användas för att få ut våra ståndpunkter till politiker och andra 
samhällsaktörer. Unga Forskare behöver fortsätta växa och bli en självklar del av samhället som 
politiker, skolor och näringsliv ska kunna kontakta för att få input på frågor som rör unga inom 
naturvetenskap, teknik och matematik.  Jag vill även fortsätta arbetet med att föra samman 
föreningarna närmre Unga Forskare och se till så att fler föreningar förstår vilken hjälp, stöd och 
gemenskap som Unga Forskare kan ge dem. Det handlar både om att knyta de redan existerande 
föreningarna närmre oss, men även att se till att nå ut till fler föreningar samt stödja engagerade 
individer att ge dem rätt verktyg att kunna starta en egen förening. 

Jag skulle även gärna vilja se över de interndokument som styrelsen använder. Det finns ett 
behov av att inventera speciellt våra policydokument som skulle behöva en genomgång och 
uppdatering. Även Unga Forskares strategi för kommande 4-års period är något styrelsen behöver
arbeta på för att kunna presentera en ny under Riksstämman 2020. 

Det finns mycket mer än ovan nämnda som Unga Forskare kan jobba med under kommande 
mandatperiod. När jag klev på som ordförande för två år sedan gick jag in med tanken att detta 
skulle bli mitt sista engagemang i styrelsen som det varit för de flesta ordföranden innan mig. 
Men ju närmre tid kom för slutet av min mandatperiod desto mer insåg att jag fortfarande har så 
mycket kvar att ge. Anledningen till att jag väljer att söka ledamot över ordförande eller vice 
ordförande är för att jag vill ge andra chansen att göra den resa jag gjort. Det är otroligt 
utvecklande att ha en ordförande- eller viceordförande-post och det är en resa jag inte vill ta ifrån
någon annan. Att jag istället stannar kvar som ledamot möjliggör att jag kan fortsätta jobba för 
att utveckla Unga Forskare och samtidigt bidra till att bibehålla gammal kunskap från tidigare 
styrelse och fortsätta på det jobb vi redan påbörjat. Det Unga Forskare gör är otroligt viktigt och 
att kunna vara med och hjälpa tusentals att få ägna sin fritid åt det de brinner för är så himla 
givande och trots mina redan tre år i styrelsen känner jag att jag verkligen har mycket mer att ge,
och jag skulle därför mer än gärna vilja vara del av förbundsstyrelsen även den kommande 
mandatperioden.

Vänliga hälsningar
Linnea Suomenniemi



Hej!  
Mitt namn är Max Robertsson och jag är 17 år och fyller 18 
år i mars 2020. Jag blev vald till fyllnadsval av riksstämman 
2018 och har sedan dess arbetat med Unga Forskare som 
ett av mina prioriterade fritidsintressen och jag har 
verkligen haft ett roligt och givande år i Unga Forskare.  
 
Jag går på Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona och 
läser naturvetenskapligt program med inriktning 
naturvetenskap. Jag går årskurs 2 och trivs superbra och 
tycker att matematik och biologi är lite extra roligt. Jag 
tycker att växter och djur är underbart att hålla på med och 
är således väldigt intresserad av områdena. Jag vill även 
utbilda mig inom något av de områdena i framtiden.  
 
I Unga Forskare trivs jag verkligen och vill förbli en del av 
den härliga gemenskap som vi har inom förbundet. Jag vill 
fortsätta som styrelseledamot och hjälpa till att utveckla 
förbundet för att vi ska nå våra gemensamma mål. Jag vill personligen utvecklas så att jag 
kan ge Unga Forskare min fulla potential och även arbeta för att ge alla andra som vill 
engagera sig i förbundet samma förutsättningar som jag får att utvecklas. Jag vill även vara 
med och jobba för att ge Unga Forskare en större plats i samhällsdebatten och arbeta för att 
få strukturella förändringar i samhället som ger förutsättningar för naturvetenskapen, 
tekniken och matematiken att utvecklas och få större plats än i dagens läge. Jag vill även 
arbeta ihop med alla som är en del av förbundet för att stärka gemenskap, tillhörighet och 
trivsel.  



 
 

 

 

  

Astha Kaul 
Forskarbacken 11 lgh 1001, 114 15, Stockholm, Sverige  
T: 073-971 47 43 E: asthakaul@gmail.com  

   
 
Kandidatur till Styrelseledamot – Unga Forskare 
 

Om mig  Jag heter Astha Kaul och läser i skrivande stund min 9:e termin på läkarprogrammet på Karolinska 
Institutet. Det finns många anledningar till varför jag söker mig till denna post men främst beror det 
på min egen erfarenhet av att delta i Unga Forskare utställning som gymnasiestudent. Det var mitt 
första riktiga möte med forskningens värld och det som inititalt frodade mitt fortsatta intresse för 
naturvetenskapen.  

Jag hoppas att som potentiell styrelsemedlem kunna få bidra med att främja ungas intresse för 
forskning och framförallt skapa en platform för internationella sammarbeten.  

   

Tidigare 
Erfarenhet och 

Mål 

   Många erfaranheter har banat vägen för det jag tror kan vara en positiv tillgång för Unga 
Forskares fortsatta arbete.  

Jag har sedan gymnasietiden engagerat mig i styrelsearbete. Under min studenttid på Karolinska 
Insitutet har jag engagerat mig i flertal studentorganisationer och jobbat med alltifrån 
välgörenhetsprojekt för mödrahälsa i Uganda till att organisera välkomstevents för internationella 
studenter på campus. Det har innefattat bade kortvariga och långvariga projekt. Att kunna 
kommunicera, delegera och styra en organization i en viss riktning är kunskaper jag införskaffat mig 
under min lärorika men också enormt roliga tid i kårarbete och ideelt engagemeng.  

Jag hoppas att som styrelsemedlem kunna bidra med goda idéer och engagemeng samt att 
alltid froda en miljö för diskussion. Jag tror att de bästa idéer främjas av brainstorming och 
sammarbete och ser enormt mycket fram emot att tillsammans i styrelsen kunna leda unga 
forskare i en gynnsam riktning. Som potentiell styrelsemedlem hoppas jag kunna driva mitt intresse 
för internationella utbyten och sammarbeten framåt samt att skapa fler platformar för att 
engagera universitetsstudenter. Jag hoppas även att själv lära mig mer om styrelsearbete på 
nationell nivå med många underföreningar.  

 

Jag tycker att Unga Forskares arbete för att göra forskning och naturvetenskapen tillgänglig för de 
unga är enormt viktigt och hoppas kunnda bidra med det själv som styrelsemedlem.   

   
   



Hej!
Jag heter Dianna Zeleskov och är 25 år. Just nu läser jag
masterprogrammet i biokemi vid Uppsala Universitet, och 
innan det läste jag kandidatprogrammet i kemi,
kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi och
biomedicinprogrammet (också kandidatprogram).

Jag kandiderar till ledamot i förbundsstyrelsen.

Jag älskar att engagera mig på olika sätt för att både utveckla
mig själv och kunna bidra till att förbättra samhällen (generellt
och nischat). Ända sedan grundskolan har jag varit engagerad
som studentrepresentant och senare i olika föreningar. Jag har
bl.a. varit involverad i Biologiska ämnesrådet, iGEM Uppsala
2015-2019 (forskningstävling i syntetisk biologi), BEST Uppsala 2016-2019 (europeisk förening 
för naturvetar- och ingenjörsstudenter), SensUs 2019-2020 (forskningstävling om biosensorer), och 
som studentrepresentant i en institutionsstyrelse, i en fakultetsnämnd, i en områdesnämnd samt i 
Akademiska senaten vid Uppsala Universitet. Utöver det har jag varit engagerad som 
marknadsförare (2014-2015) och styrelseledamot (2019) för fackförbundet 
Naturvetarna/Naturvetarnas studentråd, i Länsförsäkringar Uppsalas fullmäktige (2017-2019) samt 
som ledamot inom olika hyresgästföreningar (2014-2019).

Förutom att engagera mig i föreningar gillar jag att dansa bachata, salsa, kizomba och lite zouk för 
det är den perfekta kombinationen av motion, avslappning och social interaktion :)

Som man kan se kan jag ha många bollar i luften samtidigt och mina många erfarenheter kan alltid 
bidra till något inom de olika sammanhang jag rör mig i.

Jag har länge tänkt att jag vill engagera mig i Unga Forskare – antingen i styrelsen eller i SIYSS – 
för jag tycker att det Unga Forskare gör är viktigt och roligt och jag vill vara en del av det, men jag 
har inte haft tid förrän nu. Jag visste inte hur det skulle se ut för mig nästa år när man kunde 
kandidera till styrelsen, så jag sökte inte då – men nu när jag har mer koll golvnominerar jag mig 
själv :)

Till Unga Forskare kommer jag att kunna bidra med erfarenheter från styrelser, 
studentforskningstävlingar och evenemangsorganisation (jag har varit projektkoordinator för flera 
events, bl.a. sommarkurser och ingenjörstävlingar inom BEST). Förutom det kommer jag även att 
åka på en internationell styrelseutbildning organiserad av BEST i Novi Sad (Serbien) nu i december
och kommer säkert att kunna ta med mig många idéer därifrån till Unga Forskare :)

Dianna Zeleskov
2019-11-09



Motion: Främja skapandet av nya gymnasieföreningar och 
samarbetet mellan dem

Datum

2019-11-10
Dokumentansvarig

Alexandra Polyakova
Rev

Slutgiltig

MOTION:   FRÄMJA SKAPANDET AV NYA   
GYMNASIEFÖRENINGAR OCH SAMARBETET 
MELLAN DEM
I dagsläget finns det endast ett fåtal gymnasieföreningar i förbundet Unga Forskare. Arbetet 
för engagerande av gymnasister har främst förts genom gymnasiearbetet & SIYSS, och 
sommarforskarskolor. Men gymnasieföreningar är viktiga: de organiserar evenemang, tillför 
samhörighet för vetenskapsintresserade, och uppmärksammar existensen av 
sommarforskarskolor, stipendier och tävlingar åt eleverna. För de existerande 
gymnasieföreningarna finns det idag få möjligheter för samarbete, som konsekvens av att det 
existerar väldigt få gymnasieföreningar i förbundet. Därför yrkar vi på att förbundet 
kontinuerligt arbetar för att se till att det ansluts fler gymnasieföreningar till förbundet.


