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Härmed kandiderar jag till ledamot i bolagsstyrelsen för Lunds universitets Innovationssystem. Vad får mig att
kandidera? Den främsta anledningen och de egenskaper jag står för är konstruktiv kritiker, kontinuitet och
genuin nyfikenhet för innovation.
Dessa ledord är genomgående för min kandidatur och en bakgrund krävs till varför vi står där vi nu står. Under
det senaste året har begreppet innovation mer än någonsin varit i hetluften, särskilt sen vår nya rektor Per
Eriksson rekryterades med sin bakgrund från VINNOVA. Frågan har däremot varit aktuell under alla de år
från 2007 jag suttit i universitetsstyrelsen. Redan 2007 beslutade styrelsen att ändra och inrätta en ny
organisation för innovationsarbetet. Under förra verksamhetsåret innan rektor emeritus Göran Bexell slutade
ändrades ägardirektiven för holdingbolaget LUAB. Nuvarande rektor var tydlig i rektorsvalet att mer fokus
måste läggas på lärosätenas tredje uppgift: samverkan med det omgivande samhället. Under våren påtalade
rektor att universitetets uppgifter var utbildning, forskning och innovation (sic!). Jag var en kritisk men
konstruktiv röst i universitetets ledningsgrupp vilken jag deltog i som ordförande för LUS gällande
utvecklingen av Lunds universitets nya holdingbolag som senast på förra mötet med universitetsstyrelsen
ändrades till Lunds universitets Innovationssystem AB.
Problemet med innovation i relation till LUS är att vi inte har någon stark åsikt inom LUS vad vi vill och hur vi
ser på begreppet innovation. Detta samtidigt som frågan först fick stor vikt för universitetet i maj/juni 2009 när
redan verksamhetsplan var lagd för innevarande verksamhetsår. Vi löste problematiken genom att åsiktsbilda
kring begreppet i universitetsledningskommittén vilket ledde till att innovation dels måste inkluderas i såväl
utbildning som forskning och dels måste breddas för att även inkludera exempelvis sociala innovationer.
Grundinställningen är att inga stora ekonomiska satsningar från universitetsgemensam nivå får gynna endast en
mindre del av verksamheten. Delen med att bredda begreppet har rektor arbetat ingående med gällande
exempelvis projektet kring hemlöshet som släpptes under Almedalsveckan i somras. Men den andra delen som
LUS konkretiserade med önskan att integrera entreprenörskap i större utsträckning i universitetets utbildningar
för såväl humaniora som teknologi har bortprioriterats av vice rektor Carl Borrebaeck med ansvar för
innovation. Lunds universitets tidigare innovationsarbete kan sammanfattas som en klubb för manliga
entreprenörer med ambiösa CVn om vill se snabba resultat genom höga riskåtaganden!
Jag är nyfiken och tror att arbetet med innovation kan bidra med något nytt och är nöjd att äntligen
studenterna lyfts in i processen genom att möjliggöra studenterna att nominera en ledamot till bolagsstyrelsen.
Jag är fullt medveten om att det är en stor utmaning då vi ska balansera en kritisk konstruktiv dialog med stark
nyfikenhet och diplomati. Även processen att ta fram åsikter inom LUS krävs för att skapa bättre förankring.
Jag kan axla den rollen och företräda studenterna med den kontinuitet som jag har främst från
universitetsstyrelsen där faktiskt alla beslut gällande innovation fattas. Även min erfarenhet från andra
bolagsstyrelser inom RFSU samt kommuner och organisationer som arbetar med innovation ger mig starka
fördelar. Jag har även redan annonserat till universitetsledningen att förnyade ägardirektiv snarast framarbetas
för att skapa en stabilitet inom innovationssystemet då inga konsekvensbeskrivningar finns till
omorganisationen.
Jag hoppas på ert förtroende, och finns tillgänglig för frågor!
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Förnamn:
Efternamn:

Petter
Forkstam

Adress:

Tullgatan 6a
223 54 Lund

Telefon:
Mobil:
E-mail

046 - 14 86 22
0703 - 57 58 13
petter@ forkstam.se

Födelsedatum:

1983-09-09

Utbildning:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2003- ff

Lunds Universitet
Policies magisterprogrammet med inriktning samhällsgeografi
Studieuppehåll: 2004 RKUF vice ordförande, 2007 P6 samordnare och
2008/2009 LUS ordförande
Beräknad tid för examen: juni 2011

Arbetslivserfarenhet
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2008 - 2009

Lunds universitets studentkårer (LUS), Lund

Heltidsarvoderad Ordförande – www.lus.lu.se
§
medlem i universitetets ledningsgrupp
§
konstruktivt kritisk i universitetets ledningsgrupps arbete att ta fram nytt system för
innovationsarbetet
§
styrgrupp besluts- och delegationsordning där relationen mellan Lunds universitet och
dess bolag behandlats
2007

Lunds studenters Projekt Sex (P6), Lund

Heltidsarvoderad Samordnare – www.projekt6.se
§
koordinator för SIDA finansierat samarbetsprojekt med MUST Peer Project i Uganda
§
verksamhetsansvarig för föreningens verksamhet
§
administrativt ansvarig för föreningen

2 (3)

(forts.)

Petter Forkstam
2009-11-23

Förtroendeuppdrag / Ideellt arbete
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Styrelseuppdrag
2005 - ff

Lunds Universitet, Lund (www.lu.se)
2007- ff
Ledamot i Lunds universitets styrelse
§
Ledamot i revisionsutskottet för Lunds universitet
§
Ledamot i beredningsgruppen för val av ny rektor
2006-2008 Ledamot i ledningsgruppen för likabehandling av studenter
§
arbetsgrupp för genomförande av Sveriges första mångfaldskonferens gällande
breddad rekrytering och likabehandling för högskolor
2005/2006 Ledamot i statsvetenskapliga institutionsstyrelsen
§
arbetsgruppen för framtagande av budget
§
sammankallande i institutionsrådet
2005/2006 Ledamot i ledningsgruppen för jämställdhetsarbete

2004 - ff

Lunds universitets studentkårer (LUS), Lund (www.lus.lu.se)
2009 - ff Ordförande Lundakarnevalens referensgrupp
2008/2009 Heltidsarvoderad Ordförande (se arbetslivserfarenhet ovan)
2007/2008 Ordförande för kommun- och regionkommittén
§
deltagit i Lunds kommuns och Helsingborgs stads inkubatorverksamhet vilken bygger
på innovation i samverkan med Lunds universitet
§
adjungerad ledamot i Kunskapsregion Skåne där lärosäten, kommuner och region
Skåne deltar för bl.a. stärka innovation i regionen

2008 - ff

Stiftelsen för kursverksamheten vid Lunds Universitet, Lund

Ledamot i Folkuniversitetets styrelse – www.folkuniversitetet.se
§
Styrelsen består av representanter ifrån stiftelsens huvudmän Lunds universitets
Studentkårer, Folkuniversitetsföreningen och Lunds universitet
§
Ledamot i arbetsutskottet
§
Samverkan med Lunds universitet gällande entreprenörskapsutbildningar och
innovation

2009 - ff

Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU), Stockholm

Förbundsstyrelsen – www.rfsu.se
§
Ansvarig för två bolag (RFSU AB och Etac AB)

2003 - 2005

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund, Stockholm (www.rkuf.se)
2003-2005 Vice förbundsordförande
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