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Ordförande - Anton Domby 
 
Då denne person ofta tar på sig ledarrollen och finner det naturligt att leda och 
engagera anser valberedningen denne passande för rollen som ordförande. Med sin 
kommunikativa förmåga, öppenhet och positiva inställning tror vi att hen kan ta Agora 
till nya höjder och leda styrelsen in i verksamhetsåret 20/21 med bravur! Med en vilja 
att vara med och påverka studietiden på Campus, ett brinnande intresse för att få 
Agora att nå ut till fler studenter och en ambition att stärka gemenskapen bland 
medlemmarna tror vi att denna person är lämplig för uppdraget. Valberedningen har 
därmed valt att nominera Anton Domby till Ordförande för Agoras styrelse 
verksamhetsåret 20/21!  
 
 
Vice ordförande - Andrea Johansson 
 
Denna personen visade tidigt ett starkt intresse för Agora genom att snabbt engagera 
sig inom ett av Agoras projekt, vilket väckte  intresse att engagera sig ytterligare inom 
sektionen. Personen har en stark vilja och drivs av förändring samt ett intresse för att 
utveckla Campus Helsingborg vilket gör att vi anser att hen är lämpad för uppdraget. 
Personen sitter på en stark personlighet och en envishet som vi tror kommer gynna 
både hen i rollen som Vice ordförande, samt tillföra till styrelsen i helhet. Med sin 
positiva och öppna inställning till engagemang, sin vilja att driva förändring och tuffa 
attityd gör att vi ser hen som en lämplig kandidat. Valberedningen har därmed valt att 
nominera Andrea Johansson  till Vice Ordförande i Agoras styrelse verksamhetsåret 
20/21. 
 
 
 
 
 
 

 



Ekonomiansvarig - Robin Nilsson 
 
Denna person visade ett stort intresse för Agora redan på U2 och med sin självklara 
inställning kring att engagera sig i styrelsen fångade han vår uppmärksamhet. Med sin 
vana av kvalitetssäkring av arbete, administrativa uppgifter och helikopterperspektiv 
tror vi att denna person gör sig bra i rollen som ekonomiansvarig. Hen är ansvarsfull, 
noggrann och alltid i tid. Vi ser att personens värderingar gällande engagemang och 
positivitet blir ett tillskott i styrelsen. Det märks tydligt att hen vill och vi tycker denne 
kandidat är en person som ska representera Agora och kan få igång andras intresse! 
Dessutom tycker hen att budget och siffror är kul, vilket är ett stort plus för rollen. 
Valberedningen har därmed valt att nominera Robin Nilsson till ekonomiansvarig för 
Agoras styrelse verksamhetsåret 20/21.   
 
 
Marknadsföringsansvarig - Cornelia Biller  
 
Den här personen har sedan tidigare erfarenhet av att engagera sig i Agora då hen 
varit mycket aktiv i marknadsföringsutskottet föregående verksamhetsår. Med ett 
brinnande intresse för framför allt visuell kommunikation samt tidigare erfarenheter 
inom området har personen övertygat valberedningen om att hen är redo att axla 
rollen som marknadsföringsansvarig. Med en positiv attityd och härlig personlighet är 
vi säkra på att hen kommer bidra till att föra Agoras verksamhet och arbete framåt. 
Valberedningen har därmed valt att nominera Cornelia Biller till 
Marknadsföringsansvarig för Agoras styrelse verksamhetsåret 20/21!  
 
 
Kommunikationsansvarig - Marie Theander 
 
Som student i strategisk kommunikation vet den här personen värdet av bra 
kommunikation i en organisation. Hen har visat på ett stort engagemang och en vilja 
att vara med och påverka, inte minst genom sitt nuvarande engagemang i ett av 
Agoras projekt, och ser fram emot att få interagera mer med universitetets 
internationella studenter. Med sin framåtanda och stora intresse för kommunikation ser 
valberedningen att hen kommer ta sig an rollen som kommunikationsansvarig i 
styrelsen med bravur. Valberedningen har därmed valt att nominera Marie Theander till 
Marknadsföringsansvarig för Agoras styrelse verksamhetsåret 20/21!  
 
 
 

 



Fastighetsansvarig - Hanna Johansson 
 
Denna personen visade redan under första terminen ett intresse för engagemang 
genom att ta del av ett utav Agoras projekt, vilket väckte personens intresse att vidare 
engagera sig ytterligare inom sektionen. Hen trivs bra i grupp, men visar också på vilja 
att arbeta individuellt, vilket är passande för den aktuella positionen. Från sitt uppdrag 
och roll inom Novischveckorna kan hen ta med sig värdefulla erfarenheter inom 
teamwork, strukturering och koordinering av arbetsuppgifter, vilket vi anser kommer 
gynna personen i rollen samt bidra till styrelsen som helhet. Valberedningen har 
därmed valt att nominera Hanna Johansson till Fastighetsansvarig för Agoras styrelse 
verksamhetsåret 20/21. 
 
Projektansvarig - Linnea Murmark 
 
I och med sitt tidigare engagemang som projektledare har denna kandidat en bra 
grund och insyn i vad Agora handlar om och hur rollen som projektansvarig bör axlas. 
Hen kan ta med sig konkreta saker från projektledarrollen in i styrelsen och har en 
förförståelse för den tydlighet, det stöd och rollen som bollplank som är viktigt för att 
göra ett bra jobb för denna post. Med sina konkreta idéer och förslag övertygade hen 
oss om att hen kan hantera rollen som spindeln i nätet inför alla kommande projekt 
utan problem. Med sitt lugn, envishet och proaktiva inställning övertygade hen oss - 
därmed har Valberedningen valt att nominera Linnea Murmark  till projektansvarig för 
Agoras styrelse verksamhetsåret 20/21. 
 
 
Eventansvarig - Felicia Thiers  
 
Denna personen visade tidigt och med stor entusiasm att hen var redo att axla rollen 
som eventansvarig i Agoras Styrelse. Med en bakgrund som medlem i Agoras 
eventutskott besitter hon värdefulla egenskaper som vi anser är bra att ha i rollen samt 
så innehar hon det engagemang som krävs för att styra upp evenemang för Agoras 
medlemmar. Denna person är driven, ambitiös, kreativ och har det som krävs för att 
styra upp nästa verksamhetsårs alla event. Valberedningen har därmed valt att 
nominera Felicia Thiers till Eventansvarig för Agoras styrelse verksamhetsåret 20/21! 
 
 
 
 
 

 



Näringslivsansvarig - Henrik Simonsson 
 
Denna personen visade tidigt vilja att engagera sig inom Agora genom att engagera 
sig i ett av Agoras projekt. Med sin bakgrund som Näringslivsansvarig i Novischeriet 
besitter hen värdefulla egenskaper att ta med rollen samt  in till styrelsen. Personen 
visar ett starkt driv vilket behövs i rollen som näringslivsansvarig vilket vi tror är till 
personens fördel. Vi tror att denna personens engagemang, utstrålning samt orädda 
attityd kommer att ta posten och styrelsen till nya höjder! 
Valberedningen har därmed valt att nominera  Henrik Simonsson till Näringslivsansvarig 
för Agoras styrelse verksamhetsåret 20/21.   
 
 
Utbildningsansvarig - Hampus Sjöblom 
 
Denna person har under året uppvisat såväl engagemang som en balanserad syn på 
utbildningsfrågor i sin roll som klassrepresentant. Tidigare har hen skaffat sig 
erfarenheter av problemlösning och klagomålshantering i sin yrkesroll, och hen betonar 
vikten av att agera med lugn och att vara lyhörd i utmanande situationer. Denna person 
är social, har ett öga för detaljer och uppvisar ett genuint intresse för utbildningsfrågor. 
Med bakgrund av detta har Valberedningen valt att nominera Hampus Sjöblom  till 
Utbildningsansvarig för Agoras styrelse verksamhetsåret 20/21.  
 
 
Projektledare Agora - Dagen 2021 - John Näslund 
 
Med personens positiva inställning till att vara en del av det som händer på skolan 
fångade hen valberedningens intresse direkt. Hen är glad, social och har erfarenhet av 
lagarbete. Vi märkte snabbt att det var en kandidat för engagemangen kring Agora 
och dennes resonemang gällande ledarskap, sin egen ledarroll och vikten av att nå 
gemensamma mål övertygade oss om att vi ville sätta denna person som ansvarig för 
en grupp där vi tror hen kan växa. Vi tycker att rollen som projektledare passar denne 
kandidat som handen i handsken! Vidare har valberedningen valt att nominera John 
Näslund till rollen som projektledare för Agora-dagen 2021!  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


