
Valberedningens nomineringar med 
motivering inför verksamhetsåret 2022

Ordförande

Maija Virkki

Maija har det senaste året varit sekreterare i den nationella styrelsen och har innan det 
erfarenheter som lokalordförande. Året i styrelsen upplever hon som lärorikt och har flera 
frågor som hon vill fortsätta att driva, till exempel att fortsätta stärka kommunikationen till 
och mellan lokalföreningarna och studenternas studiemiljö. Som ledare i en grupp är Maija 
lyhörd, mån om att det finns utrymmer till personlig utveckling och alltid öppen till nya idéer. 
Dessutom lägger hon stor vikt vid att styrelsegruppen ska ha roligt tillsammans, även när 
man inte ses fysiskt.  Med stor trygghet nominerar valberedningen Maija Virkki till rollen som 
ordförande för Sveriges Arkitekter Studenterna.

Louise Vissberger

Louise Vissberger läser till landskapsarkitekt på SLU Ultuna och har tidigare varit engagerad 
i SA:s lokala styrelse både som ordförande och vice ordförande. I hennes arbete har hon 
satt avtryck som en driven person som ser till helheten och allas bästa, vare sig hon själv har 
huvudansvaret för uppdrag eller understödjer i andras. En trygg person som både kan leda, 
delegera och lyssna till andra. Hon tycker att det är roligt och givande att vara engagerad 
i SA Studenterna och vill inspirera fler studenter, samt öka samarbetet mellan de olika 
arkitektskolorna. Vi tror att Louise Vissberger kommer bli en stabil del av nästa års styrelse 
och nominerar henne till rollen som vice ordförande.

Hilma Ottosson

Hilma går tredje året på fysisk planering i Karlskrona och har under det senaste året varit 
ordförande för SA BTH. Efter ett år av pandemi och distans känner Hilma att hon har mer att 
ge inom Sveriges Arkitekter. Nu vill hon påverka utbildningarna och branschen i högre grad 
och föra studenternas talan på en nationell nivå. Bland annat är hon intresserad av att arbeta 
med kopplingen mellan skola och arbetsliv. Hilma Ottosson är en person som gillar att vara 
med och strukturera och vi tror att hon kommer passa utmärkt i rollen som sekreterare under 
verksamhetsåret 2022.
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Maja Sjöström

Maja läser sitt första år på UMA och har snabbt hittat sin väg till SA-sammanhang. Maja 
må vara relativt ny till SA men hon är allt ifrån ovan i den här typen av engagemang. 
Elevråd sedan 7:an som sedan gick vidare till att starta upp och lägga grunden för en ny 
elevkår under gymnasietiden. En elevkår som idag är en av de större i Sverige. Allt från 
studiebevakande till att skapa gemenskap och rekrytera medlemmar är uppgifter hon 
arbetat mycket med. Drivet, engagemanget och erfarenheten gör att valberedningen känner 
sig trygga med att nominera Maja till projektledare i nationella styrelsen

Michelle Bäckström

Michelle har tidigare erfarenheter som kommunikatör på lokal nivå och har verkligen trivts 
med uppgiften. De sociala kanalerna och marknadsföringen är viktiga kanaler för kontakten 
ut till medlemmarna. Detta ser Michelle som ett viktigt arbete som hon känner till och 
ser fram emot att utveckla vidare på nationell nivå. Valberedningen nominerar Michelle 
Bäckström till den nationella styrelsen och rollen som kommunikatör.

Ottilia Ljung

Ottilia har vid det här laget samlat på sig en gedigen meritlista och stor erfarenhet inom 
organisationen. Först på lokal nivå och nu även nationell. Valberedningen ser väldigt positivt 
på att verksamhetsrevisorn har tidigare erfarenhet och kunskap kring hur styrelsearbetet 
går till. Med hennes rutin och stora engagemang känner valberedningen sig trygga med att 
nominera Ottilia Ljung till rollen som verksamhetsrevisor.
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