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Ordförande  

Presidiets arbete fokuserar mycket på att styra riktningen för verksamheten och tillsammans med 

styrelsen (som består av ytterligare nio personer, en från varje arkitektskola) göra riktigt bra saker för 

medlemmarna. Det interna arbetet är jätteviktigt för organisationens kontinuitet och trovärdighet, 

vilket under arbetets gång ger många bra samtal och mycket insikt i organisation. Det finns också ett 

externt riktat arbete som i sin allra enklaste form handlar om att möjliggöra och peppa medlemmar 

från landets olika delar att träffas och ha kul ihop. Det kan även vara att ta nya utvecklande steg för 

ArkitektStudenterna genom att delta i debatt och opinionsarbete. 

Som ordförande har man det yttersta ansvaret för arbetet och verksamheten. Samordning, organisation 

och lyhördhet är viktiga egenskaper, men det allra viktigaste är ett genuint intresse för 

ArkitektStudenterna och för att jobba tätt ihop i en grupp med bra människor. Ordförandeskapet är en 

värdefull merit för framtiden och på många sätt en investering. Man lägger ner mycket tid och energi, 

men i slutändan får man alltid mer tillbaka i form av nya lärdomar, kontakter och vänner. 

Vill du höra mer om hur det är att vara ordförande?              

Kontakta Johanna Good på johanna.good@arkitekt.se eller 0739893860 

 

Vice Ordförande  

Som vice ordförande i ArkitektStudenterna är den främsta uppgiften att stötta ordföranden samt att 

ansvara för mycket av det interna arbetet i presidiet. Som vice ordförande är man en lagspelare i 

presidiegruppen (som i alla avseende är ett lagarbete). Min tid som vice ordförande har varit mycket 

givande, dels för att jag har lärt mig mer om styrelsearbete, kommit in i nya sammanhang och fått en 

större förståelse för såväl arkitektur- som påverkansvärlden, men också för att jag lärt känna alla 

trevliga arkitektstudenter och personal på Sveriges Arkitekters kansli. 

Vill du höra mer om hur det är att vara vice ordförande?              

Kontakta Martin Falck på martin.falck@arkitekt.se eller 0736171434 

  

Kassör  

Som kassör i ArkitektStudenterna är förstås ditt främsta ansvar att hålla kolla på ekonomin. Du får 

ekonomiska rapporter från Sveriges Arkitekter, som du granskar (ur ett budgetperspektiv) och 

presenterar med jämna mellanrum. Det som tar mest tid är dock inte det ekonomiska ansvaret, utan 

presidiearbetet i stort. Presidiet jobbar nämligen väldigt mycket som en grupp och leder tillsammans 

styrelsens arbete. Detta samarbete, att man får lära känna massa nytt folk, se de andra arkitektskolorna, 

känna att man kan påverka, få koppling till yrkeslivet och ha riktigt kul, är några av de saker som har 

fått mig att vilja sitta som kassör i ArkitektStudenterna i två år. 

Vill du höra mer om hur det är att vara kassör?                    

Kontakta Jacob Everhed på jacob.everhed@arkitekt.se eller 0706550328.  
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Sekreterare  

 De olika presidieposterna reflekterar en fördelning av grundläggande uppgifter som bäst delas upp för 

att dessa tydligt ska falla under någons ansvar. I övrigt lägger ni upp arbetet hur ni vill. Det har för mig 

inneburit att jag har under mötena fört protokoll - dvs antecknat i stora drag det som sägs – och efteråt 

lägger upp det på nätet. Sedan har jag och de andra i presidiet arbetat tillsammans prestigelöst och 

delat upp arbetet utefter intresse.  

  

På något sätt har all tid jag spenderat i ArkitektStudenterna-sammanhang alltid varit extremt kul. En 

viss pluggbakfylla kan uppstå efteråt men uppvägs alltid mot den trevliga känslan av att arbeta med 

något meningsfullt men kanske främst av hur fantastiskt roliga och intressanta människorna man 

träffar är. Vidare tänker jag mig att den stora insyn och kontakter/vänner jag fått i akitektursverige 

genom organisationen är något som kan hjälpa mig i eoner framöver. Sök till presidiet, det är 

oförskämt kul. 

Vill du höra mer om hur det är att vara sekreterare?                

Kontakta Adrian Eygun Kihlberg på adrian.eygunkihlberg@arkitekt.se eller 0768712160. 

 

Valberedning (3 poster) 

Valberedningen består av tre personer, varav en utnämns till sammankallande. Att sitta med i 

valberedningen är spännande och lärorikt och en bra merit för framtiden. Arbetet går ut på att 

uppmuntra studenter till att söka lediga poster, läsa de ansökningar som kommer in och sedan 

nominera lämpliga kandidater till de olika posterna; en process med många långa och givande 

diskussioner. Som del av valberedningen får du också möjlighet att knyta kontakter med studenter på 

andra skolor samt får en inblick i organisationens verksamhet.  

Vill du höra mer om hur det är att sitta i valberedningen?                 

Maila till val.arkitektstudenterna@gmail.com eller kontakta Clara Hansson på 0708470980. 

 

Verksamhetsrevisor 

Verksamhetsrevisor är den som granskar ArkitektStudenternas styrelses arbete. Uppdraget är att 

kontrollera att styrelsen följer stadgan, verksamhetsplanen och medlemsmötesbeslut. Kontakt mellan 

verksamhetsrevisorn och styrelsen sker löpande under mandatperioden. Inför årsmötet innebär 

uppdraget att skriva en revisionsberättelse där ArkitektStudenternas arbete under året kommenteras 

samt där verksamhetsrevisorn yrkar på huruvida styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller ej.  

Vill du höra mer om hur det är att vara verksamhetsrevisor?                   

Kontakta Julia Boström på juliabostrom@gmail.com eller 0707385859. 
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