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Kandidatur till ledamot i bolagsstyrelsen för Lunds universitets
Innovationssystem AB
Sen vi började diskutera hur framtidens LUS skall se ut har jag funderat på att söka en
studentpost vid universitetet. När den här posten lystes tänkte jag direkt att jag skulle
söka. Min centrala tanke med det är att jag skulle göra ett bra jobb för studenterna i
den styrelsen.
Efter att jag jobbat flera somrar på Linköpings Universitet på Tema vatten så har jag
diskuterat frågan i samband med flera forskningsprojekt. När det gäller innovation så
kan man dela upp forskning i delar. Den uppenbara genererar upptäckter och
utvecklingar som direkt går att kommersialiseras eller användas praktiskt. För mig är
det väldigt viktigt att den forskningen bakom inte glöms bort och hamnar i
skymundan. Mycket forskning leder inte omedelbart till något som går att använda
praktiskt. Men den forskningen generar inte bara upptäckter utan även nya idéer.
Dessa kan i sin tur bidraga till att knyta samman forskningsfält som vid första blicken
kan verka ligga väldigt långt ifrån varandra.
Den andra punkten som jag vill är att LU skulle utveckla mer är tvärvetenskapen. För
att få ut maximalt av olika projekt så skall man integrera forskningsområdena när
satsningar görs. Det viktiga där är att de olika kompetenserna kopplas in redan från
början så det blir ett verkligt gemensamt projekt. Vissa kompetenser utnyttjas alldeles
för lite i sådana projekt. Potentialen hos de mindre teknikinriktade
forskningsområdena är stor och bör tas tillvara på.
När det gäller själva uppdraget som styrelseledamot så är jag välmedveten om de
juridiska aspekterna det innebär att sitta i en styrelse. Detta innebär mer precist att jag
kommer jobba hårt för den inriktningen studenterna förespråkar.
Relevanta uppdrag
Ordförande Juridiska Föreningen (efter två år i styrelsen)
Ledamot i fakultetsstyrelsen på Juridiska fakulteten
Ledamot i nämnden för utbildning på grund och avancerad nivå på Juridiska
fakulteten
Ledamot i Juridiska fakultetens budgetkommitté
Ledamot i Juridiska föreningens fullmäktige för tredje året
Projektanställd på Tema vatten linköpings universitet två somrar
Tjänsten gick ut på att assistera vid flera forskningsprojekt. Allt från
att utvärdera oljefilter för avloppsbrunnar till undersöka möjligheten
att utvinna metangas ur slaggprodukter från reningsverk.
Projektanställd på Juridiska fakulteten
Jag assisterade i ett projekt som undersökte hur svenska
bolagsstyrelser eventuellt borde ändras. Den delen jag var mest aktiv i
var undersökningar av bolagsstyrningsrapporter.

