
Pressmeddelande 2011-04-20                 Valet 2011 och Kårstyrelsen 11/12 

Högsta valdeltagandet någonsin trots 
kårobligatoriets försvinnande. 

Torsdagen den 14 april valdes kårstyrelsen för verksamhetsåret 2011/2012. Men redan den 24 
mars lades den sista rösten i kårvalet 2011, som visade sig locka hela 1 621 studenter att rösta. 
Det är 400 fler röstande än året innan. Studentkåren Malmö har verkligen gjort en 
helomvändning från höstens kris med lågt medlemsantal till vårens succé i kårvalet och ett 
medlemsstöd med 5 000 medlemmar.  

- Det är kul att se att Malmö högskolas studenter bryr sig om sin utbildning och väljer att engagera 
sig för studentpolitik. Det ger mig energi att fortsätta kämpa ett år till, säger Guido Guidos som är 
ordförande både för verksamhetsåret 2010/2011 och det kommande året 2011/2012.

Precis som förra året är kvinnor underrepresenterade (36 %) i styrelsen trots att andelen kvinnor på 
Malmö högskola uppgår till 65 %. Vad detta kan bero är svårt att säga, men vi eersträvar mångfald 
både könsmässigt och etniskt, säger Guido Guidos. Kvar som ordförande och vice ordförande stannar 
Guido Guidos och Mithun Manojkumar ytterligare ett år. 

De nya styrelseledamöterna som tillträder den 1 juli, är följande: 
Ordförande - Guido Guidos, informationsarkitektur på Teknik & samhälle 
Vice ordförande - Mithun Manojkumar, internationella relationer på Kultur & samhälle  
Studentombud - Diego Alfaro, specialpedagogi på Lärarutbildningen 
Studentombud - Johanna Jers, globala politiska studier på Kultur & samhälle  
Studentombud - Lena Petterson, miljövetenskap på Kultur & samhälle 
Studentombud - Lutfi Zuta, produktionsledare på Teknik & samhälle  
Studentombud - Sara Pålsson, internationella relationer på Kultur & samhälle  
Ideell styrelseledamot - Asif Khan, internationella relationer på Kultur & samhälle 
Ideell styrelseledamot - Daniel Wallinder, mänskliga rättigheter på Kultur & samhälle  
Ideell styrelseledamot - Fredrik Ernstson, lärarprogrammet på Lärarutbildningen
Ideell styrelseledamot - Johanna von Feilitzen, informationsarkitektur på Teknik & samhälle   

För frågor och funderingar kontakta Guido Guidos, Ordförande 2010/2011 
0707 577 567 
guido.guidos@karen.mah.se


