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Jubileumskommittén - Studentlivet Representant (2+0)(2+0)
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Oskar Palmerots kandidatur är bifogad.
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Plattformen - Representant
(1+0)(1+0)

att

att

i linje med CHSKs rekommendation välja
Kristin Magnusson, Strategisk
Kommunikation (år 2) 0768789807 k2

LUNDS UNIVERSITETS STUDENTKÅRER
Valberedningen
Ärende

PROTOKOLL 6/12
Sammanträdesdatum
den 19 september2012

Beslut/behandling
magnusson@hotmail.com

26

Campus Helsingborgs Vänner Representant (2+0)(2+0)

att

i linje med CHSKs rekommenadation välja:
Jessica Borgqvist, Service Management
Retail (år3) 0709202975
villan@agorastudent.se
Anna Falkenström, Service Management
Logistics(år3) 0735030990
anna.falkenstrom@gmail.com
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Studenthälsans rådgivande grupp Representant (3+3)(1+3)

Lunds Kommunala studentråd Representant (5+3)(0+3)

att

Susanne Ehns kandidatur är bifogad till
ordinarie post.
vakanssätta tre suppleant poster.

att

Nicolai Slotte kandiderar.
vakanssätta suppleant poster.
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(SSÖ) Generalsekreterare(1+0)(1+0)
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Student Sammarbetet Öresund
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Nicolai Slotte kandiderar (ord.).
Tora Törnqvist kandiderar (supp.).
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Universitetskollegiet - Representant
(12+0)(12+0)

Nicolai Slotte kandiderar.
Tora Törnqvist kandiderar.
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Utmaning Hållbart Lund Representant (1+0)(1+0)

Linnea Roddars kandidering är bifogad.
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LUS Valberedning - Ordförande
(1+0)(1+0)

att

vakanssätta ordinarie poster.

Revisor – Verksamhetsrevisor
(2+2)(1+2)

att

vakanssätta ordinarie och suppleantposter.
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36

Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem
för barn - Styrelseledamot
(4+0)(1+0)
att

vakanssätta ordinarie post.
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vakanssätta ordinarie poster.

Campus Helsingborgs HMSkommitté - Representant (3+0)(3+0) att

vakanssätta ordinarie poster.

Campus Helsingborgs Husstyrelse Ledamot (3+0)(2+0)

att

vakanssätta ordinarie poster.

Campus Helsingborgs
Ledningsgrupp - Representant
(3+0)(3+0)

att

vakanssätta ordinarie poster.

Campus Helsingborgs
Studentbostadsnätverk Representant (1+0)(1+0)

att

vakanssätta ordinarie post.

Centrala skyddskommittén Ledamot (2+2)(0+2)

att

vakanssätta ordinarie poster.

HMS-kommittén för Universitetets
Särskilda Verksamheter (USV) –
Representant (1+1)(1+1)

att

vakanssätta ordinarie och suppleant poster.

HMS-kommittén för
Universitetsförvaltningen Representant (1+1)(1+1)

att

vakanssätta ordinarie och suppleantpost.

Jubileumskommittén - Kultur Representant (1+0)(1+0)

att

vakanssätta suppleantpost.

Jubileumskommittén - Utbildning Representant (1+0)(1+0)

att

vakanssätta ordinarie poster.

Jubileumskommittén - Vetenskap Representant (1+0)(1+0)

att

vakanssätta ordinarie post.

Körcentrum Syd - Styrelseledamot
(2+0)(1+0)

att

vakanssätta ordinarie post.

Lunds universitets historiska
museum (LUHM) - Styrelseledamot
(2+0)(1+0)

att

vakanssätta ordinarie post.
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Medicinskt Lasrecentrum vid Lunds
Universitet - Representant
(2+2)(2+2)

att

vakanssätta ordinarie och suppleantposter.

Project IAM = Identity & Access
Management - Representant
(1+0)(1+0)

att

vakanssätta ordinarie post.

Referensgrupp för
studieadministrativa system Representant (1+0)(1+0)

att

vakanssätta ordinarie post.

Rådet för IT och
informationssystem - Representant
(1+0)(1+0)

att

vakanssätta ordinarie post.

Trackit-Projektet - Representant
(1+0)(1+0)

att

vakanssätta ordinarie post.

51

52

53

54

55

Universitetets särskilda verksamheter
(USV) - Styrelseledamot (3+0)(2+0) att

vakanssätta ordinarie poster.

56

P6 - Styrelseledamot (1+1)(0+1)

att

vakanssätta suppleant post.

57

Studentkårer Syd - Representant
(2+0)(2+0)

att

vakanssätta ordinarie poster.

att

vakanssätta ordinarie poster.

58

Lund dag som ovan

Nikolas Pięta Theofanous
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Bilaga Kandideringar

Fanbärare
Jesper Strobel
Mitt namn är Jesper Sjöström Strobel. Detta är första gången jag kandiderar direkt till en post
inom LUS.
Känner ej till praxis kring hur man kandiderar till en post hos LUS så jag skriver upp relevanta
poster jag innehar inom Universitetet samt andra studentföreningar.
Ordförande i GLUFS - Glada lundafysikers studieråd
Studentombud i institutionsstyrelsen för fysik vid LU
Studerandeskyddsombud vid institutionen för fysik
PR-ansvarig vid AcademieMusikCorpset Bleckhornen
Dryckesansvarig vid senast ovannämnda
Blivande annonsör vid senast ovannämnda
Studerar även naturvetenskaplig fysik
Gillar frack samt sabel, trots att jag är främst epéeist och florettist
CV
Jesper Sjöström Strobel
1992-07-22-3075
Per Wickenbergsgatan 5
217 54 Malmö
Mobiltelefon: 0708-82 48 51
Målsättning
Jag vill i framtiden jobba med partikel- eller kvantfysik och studerar detta på Lunds Universitet.
Vill främst jobba inom forskning på dessa områden.
Egeneskaper
Jag är ung men har redan mycket erfarenhet av att arbeta med människor och att organisera. Jag
är ambitiös, målmedveten och ärlig och vill alltid lära mig något nytt. Anser mig vara väldigt
allmänbildad. Är pratglad och skämtsam och har väldigt svårt att stressa upp mig och kan utföra
arbeten under press utan att känna större oro. Har goda ledaregenskaper. Är van vid att tala och
6

LUNDS UNIVERSITETS STUDENTKÅRER
Valberedningen
Ärende

PROTOKOLL 6/12
Sammanträdesdatum
den 19 september2012

Beslut/behandling

uppträda inför publik, vilket lett till att jag har varit konferencier på föreställningar och även
föreläst en del.
Utbildning
Aug 2008 – Jun 2011 Naturvetenskapligt program - inriktning musik, Heleneholms Gymnasium,
Malmö.
Aug 2011 – Nu
Naturvetenskaplig fysik (kandidat) med allmän inriktning, Lund
Universitet
Förtroendeuppdrag
Jun 2010 – Jun 2011
Jun 2010 – Jun 2011
2009 – 2011
Sep 2011 – Nu
Lunds Universitet
Sep 2011 – Nu
Sep 2011 – Nu
Universitet
Apr 2012 – Nu
Sep 2012 – Nu
Sep 2012
Tidigare anställningar

Ordförande, Heleneholms Elevråd, Malmö
Ordförande, Heleneholms Idrottskomitté (HIK), Malmö
Elevskyddsombud, Heleneholms Gymnasium, Malmö
Ordförande, GLUFS – Glada LundaFysikers Studieråd,

Apr 2012 – Maj 2012
Jun 2012 – aug 2012
Övriga meriter
1999 – Nu
Okt 2010
kommunikation och
Feb 2011
med FN
Okt 2011 – Nu
Apr 2012 – Nu
Apr 2012 – Nu
Språk

Vikarie i kemi, Rudolf Steinerskolan i Hadeberga
Försäljare, GodEl

Studerandeskyddsombud, Lunds Universitet
Suppleant, Instutitionsstyrelsen för fysik, Lunds
Dryckesansvarig, AMC Bleckhornen
PR-ansvarig, AMC Bleckhornen
Fadder, LUNA – Lunds Naturvetarkår

Fäktare, Malmö Fäktklubb av 1919
Deltog i SECO:s mässa om företagsamhet, marknadsföring,
föreningsjuridik, kallad Upptakt 2010
Två veckor lång studieresa med skolan till Uganda i ett samarbete
Hornist, AMC Bleckhornen
Tubaist, AMC Bleckhornen
Sångare, AMC Bleckhornen

Svenska, modersmål
Tyska, modersmål
Engelska, flytande med Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)
Kan förstå, läsa och även tala lite Danska och Norska
Datorkunskaper
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Van vid att arbeta med Windows, Mac och kan hantera Office utan problem.
Även van vid att använda datorer i allmänhet och anser mig kunna mer än det grundläggande
som krävs för att hantera en dator.
Körkort
Innehar B-körkort.
Referenser
Lämnas på förfrågan.

Tingssekreterare
Anders Törnqvist
Kandidatur till tingssekreterarsuppleant 2012/13
Jag heter Anders Törnkvist och är vice ordförande i Medicinska Föreningen verksamhetsåret
2012/13. Om jag får förtroendet att vara tingssekreterarsuppleant kommer jag att se till att
protokollen blir tydliga och snygga när det är min tur att vara vid pennan. Efter att ha läst en hel
del
välskrivna protokoll men också sett många olämpliga formuleringar, hoppas jag kunna göra er
nöjda.
Jag har viss tidigare erfarenhet av både protokollskrivande och korrekturläsning.
vice@mfskane.se

Jubileumskommittén - Studentlivet
Kultur- och museiverksamheten vid Lunds universitet
Antagningsnämnden
Oskar Palmerot
Ärade LUS valberedning, mitt namn är Oskar Palmerot och jag är 22 år gammal. För tillfället är
jag sittande kurator på Lunds nation och till vardags pluggar jag normalt
Civilekonomprogrammet vid Lunds universitet, dock ej detta år då jag nu har studieuppehåll. Jag
har länge engagerat mig på många olika håll och har länge varit sugen på att få lite bättre insikt i
kårerna och LUS arbete då jag varit främst nationsaktiv under min tid här i Lund. Jag har innan
jag blev Kurator suttit som Vice ordförande och dessförinnan Ledamot i Jusek
Studerandesektions Styrelse. Jag har även haft en drös andra förtroendeposter inom Lunds
organisation och andra organisationer, exempelvis var jag tidigare vice ordförande för min
dåvarande bostadsrättsförening. Som ni förstår är jag helt enkelt en människa som älskar
engagemang, och som söker efter något att kunna bolla vid sidan av min heltidssysselsättning på
nationen. Jag är van att ha många bollar i luften och känner att jag måste få utlopp för detta även
8
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någon annanstans utanför nationen, innan väggarna totalt sluter sig om mig här så jag skulle
därför vilja kandidera till följande uppdrag:
Jubileumskommittén - Studentlivet
Kultur- och museiverksamheten vid Lunds universitet – Styrelseledamot
Antagningsnämnden – Ledamot
Vill ni veta mer är ni varmt välkomna att kontakta mig, helst på mitt Q-nummer och Q-mail då
jag kollar dessa i princip hela tiden för tillfället. (0735 14 60 60 alt. q@lundsnation.se)

jubileumskomitée-referensgruppen
Karolina Mothander
Jag skulle vilja sitta i jubileumskomitée-referensgruppen.
Mail. karolinam@luna.lu.se. Telefonnr 0730205921.
Min Stil fys09kmo.
Mvh,
Karolina

Region Skånes Studentråd
Omar Chaudhry
Kort bakgrund:
Jag är för närvarande Presidial (Vice Kårordförande med
Utbildningsansvar) på Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
(TLTH). Jag sitter för tillfället med i Lunds Kommunala Studentråd och
tror jag kan agera som en brygga mellan regionen och kommunen. Sedan
tror jag att vi kan påverka kommunen men framför allt andra
organisationen inom regionen och utanför genom att lyfta frågor i
Studentrådet.
Omar Chaudhry
Vice Kårordförande 2012/2013
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Utbildning - Näringsliv - Fritid
Telefon: +46 (0)46 - 54 08 920
Direkt: +46 (0)46 - 54 08 923
Fax: +46 (0)46 - 14 26 14
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E-post: vkou@tlth.se
Adress: Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
www.tlth.se

Ekonomisk revisor suppleant
Linda Sturesson
Ansökan Ekonomisk revisor (suppleant), LUS
Linda Sturesson
Spolegatan 13 lgh 1413. 222 20 Lund
0705-19 03 01
linda.sturesson@hotmail.com
Födelsedatum: 870320-3540
Mitt namn är Linda Sturesson och jag skulle härmed vilja anmäla mitt intresse för
suppleantposten som Ekonomisk revisor inom Lunds Universitets Studentkårer.
Som person skulle jag beskriva mig själv som positiv, målmedveten och social. Något jag tror
stark på är personlig utveckling vilket motiverar mig att välkomna nya utmaningar samt att bidra
genom att engagera mig i olika organisationer och föreningar. Anledningen jag har valt att söka
denna post är för att jag skulle vilja för större in blick i LUS verksamhet samt att jag känner att
denna post passar mig med tanke på mina studier.
Detta kommande läsår kommer jag att läsa en MSc i Accounting and Management Control med
inriktning revision. Trots detta så lägger jag dock mycket tid på LundaEkonomerna vars styrelse
jag sitter med i som Internationellt ansvarig. Förutom detta så sitter jag under hösten även med i
Women in Lund Mentor Associations styrgrupp. Tidigare har jag läst en BSc i Företagsekonomi
med inriktning redovisning, varit på utbyte på University of California Davis i ett år, suttit som
sponsoransvarig för Lund International Week inom LundaEkonomerna och haft diverse mindre
engagemang inom Lundakarnevalen, Göteborgs nation och Östgöta nation.
Jag hoppas att denna korta presentation har tydliggjort vad jag kan bidra med samt varför jag
skulle passa som Ekonomisk revisor inom LUS.

Jubileumskommittén – Fester och events
Carl Johan Hallerström
Mitt namn är Carl Johan Hallerström och jag innehar ämbetet Qurator på Östgöta nation - Lunds
äldsta nation.
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Jag vill gärna meddela min kandidering till Jubileumskommittén - Fester och Events Representant (1+0)(1+0)!
Jag har en stor erfarenhet från just arrangemang utav fester då jag tidigare verkat som både
nattklubbschef, festmästare och även agerat sexmästare för min grupp under Stora Dansen
Lundakarnevaln 2010.
Kontaktuppgifter finns nedan.
Med vänliga hälsningar,
Qurator Carl Johan Hallerström
0707 - 759871
qurator@ostgota.nu

Lillsjödals stiftelsestyrelse
Roland Johnsson
Jag vill kandidera till en av posterna i Lillsjödals styrelse. Jag har en god erfarenhet av skötsel av
fastigheter och deras tillhörande område eftersom jag under ett och ett halvt års tid har jag
arbetat som vaktmästare för Glimåkra folkhögskola. Jag har även erfarenhet från formella organ
från Humanistiska och Teologiska Studentkåren (HTS) där jag sitter i fullmäktige. På HTS
fungerar jag också ofta som en ”allt i allo”.
Jag har gått en del av min grundskoleutbildning i Sösdala, som är närmast intilliggande samhälle
till Lillsjödal, vilket innebär att jag har stor kännedom om gården och dess omgivningar. Jag ser
mig själv som händig och jag är inte rädd för att ta i när det behövs. Att få arbeta med drivsel och
utvecklande av Lillsjödal skulle jag tycka var mycket roligt och stimulerande.
0709325043
j_k56@hotmail.com

Jubileumskommittén – Fundraising
Vilhelm Hultgren
Hej!
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Jag vill kandidera till Jubileumskommittén - Fundraising. I och med att jag sitter i
donationsstyrelsen och redan arbetar med likande frågor anser jag att detta uppdrag skulle passa
mig perfekt!

Jag, Vilhelm Hultgren, vill söka posten som ordförande för stiftelsen kreditkassan resterande tid
av mandatperioden fram till 31dec 2012.
Anser att jag är rätt person för posten, då jag har kunnande om stiftelsen, finansbranschen och
LUS.
Jag är strukturerad och låter inte saker falla mellan stolarna. Det senaste arbetet jag gjort inom
LUS är upphandlingen av ekonomihantering för LUS organisation och innan det budgeten för
LUS 2012/2013. Jag ser långsiktigt strategiskt på ekonomiska beslut och vill att organisationer
skall vara starka och uthålliga.
Stiftelsen kreditkassan har lidit av ointresse och svårt att fylla sina poster. Vad jag vill göra är att
mer kontinuerligt hålla korta möten för att se till att styrelsen känner sig involverade. Så som står
stadgat är att det är styrelsen som fattar besluten och ordförande som verkställer. Detta vill jag
skall spegla verklighet.
En stiftelse skall vara stadigvarande, vilket inbegriper att den inte skall utsättas för onödig risk.
Redan idag pågår ett arbete med att minska risken inom stiftelsen kreditkassan. Jag vill fortsätta
detta arbete och sakta arbeta mot ett användande av riskfria investeringar som är kapital
skyddade.
Jag vill göra lånen attraktivare, de nivåer som idag den effektiva räntan ligger på anser jag som
oattraktiv. Hur detta skall lösas är genom att minska kostnaderna som belastar stiftelsen.
Stiftelsen har inget egenvärde att gå med vinst mer än att följa den ekonomiska utveklingen alltså
inflationstakten.
Kort vem jag är:
Ekonomistudent tredje året.
LUS styrelse 2011/2012, 2012/2013
LEK FUM 2011/2012, 2012/2013
Kreditkassans styrelse 2011Donationsstyrelsen LU 2011På fritiden driver jag ett eget företag inom organisations utvekling, samt tävlar och utbildar inom
segling.
MVH
Vilhelm Hultgren,
vilhelm.hultgren@gmail.com
Stiftelsen kreditkassan
Alexander Graas
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Ansökan till Alexander Erik Graas Styrelseledamot i stiftelsen kreditkassan
Hej, Mitt namn är Alexander och jag söker posten som styrelseledamot i stiftelsen kreditkassan.
Jag har fått reda på att ni söker en person till posten genom min nära vän Vilhelm Hultgren som
själv söker ordförandeposten för kreditkassan.
Jag har innan suttit med i elevråd, men framförallt har jag en tidigare erfarenhet utav att vara
projektchef för min gymnasieskolas egna fiktiva företag. Ihop med 20 medarbetare så skapade jag
ett år med rekordsiffror och mycket timmars erfarenhet utav hur organisationer och styrande
fungerar. Därtill så startade jag våren 2011 ett eget börsforum genom LINC där jag höll i egna
föreläsningar och diskussionskvällar om finans och genomgång utav Svenska bolag. Ett Projekt
som jag tillfälligt la på hyllan hösten 2010 då några dagars mycket framgångsrik handel ledde till
att jag unnade mig en Australienresa. Nu är jag tillbaka i Lund och känner att jag vill ta tag i något
som kan få ta del utan min entusiasm och driv jag ofta anammar i saker jag tar mig an.
Jag tror det skulle vara lika spännande för er att ha med mig i Styrelsen mig som det vore för mig
att vara en del utav er!
Med Vänliga Hälsningar
Alexander Erik Graas
Email: alexander.graas@gmail.com
Mobile: +46 (0) 722 50 76 92

Lundagårds styrelse
Love Rosén
Hej!
Mitt namn är Love Löfvin Rosén och jag är intresserad av att söka till Lundagårds styrelse. Jag
blev rekommenderad att söka posten av Lundaekonomernas vice ordförande Anna Svärd då hon
ansåg att jag i egenskap av redaktör för Nådiga Lundtan, Lundaekonomernas kårtidning, verkade
lämplig för posten.
Jag har bara erfarenhet av redaktionellt arbete men är oerhört intresserad att lära mig allt vad det
innebär att vara styrelseledamot för en tidning. Att sitta med i styrelsen för Lundagård känns som
nästa steg i min mediakarriär.
Här följer en kort presentation av mig själv:
Jag heter som sagt Love Löfvin Rosén, fyllde nyss 20 och kommer från Öland. Tog studenten
2011 och inleder nu mitt andra år på civilekonomprogrammet på Ekonomihögskolan och läser
för tillfället statistik. Bor på Malmö Nation och var tidigare engagerad i nationen genom att jobba
på nattklubben Casanova. I våras blev jag skribent för Nådiga Lundtan sökte sedermera posten
som redaktör och blev vald av Lundaekonomernas fullmäktige.
I somras arbetade jag som webbredaktör på Flexpay AB, ett av Sveriges ledande företag inom
löneadministration och förmånshantering. Tidigare somrar har jag jobbat inom hotell- och
restaurangbranschen på olika etablissemang i mina hemtrakter kring Öland.
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Jag vill bli ledamot i Lundagårds styrelse för jag vill lära mig mer om arbetet kring en tidning, inte
bara det redaktionella arbetet. I egenskap av ekonomistuderande kanske jag kan bidra med
intressanta synvinklar gällande de rent ekonomiska aspekterna.
Jag bifogar även mitt CV.
Ser fram emot att höra från er!
Vänligen,
Love Löfvin Rosén
LOVE LÖFVIN ROSÉN

Östra Vallgatan 51 Lgh 1213
223 61 Lund, Skåne
Telefon 073 – 09 364 69
E-mail

love.lofvin.rosen@gmail.com

PROFIL
Mångsidig med ett öppet sinne och lätt för att anpassa sig till nya miljöer
Erfarenhet inom hotell- och restaurangbransch och ekonomi
Social och har höga ambitioner
U T B I L D N I N G
Lunds Universitet
Master of Science in Business and Economics
2011- 2015
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Gymnasium, Stagneliusskolan i Kalmar
Samhällsvetenskaplig linje med inriktning ekonomi
2008-2011
Grundskola, Skansenskolan i Mörbylånga, Öland
2005-2008
SPRÅK
Talar och skriver engelska, Grunder i spanska
Certificate in Advanced English från Cambridge University
Betyg: B

A R B E T S L I V S E R F A R E N H E T
Redaktör vid Nådiga Lundtan, Lundaekonomernas kårtidning, Lund
2012-2013
Webbredaktör vid Flexpay AB, Östermalm, Stockholm
Sommaranställning 2012
Servitör vid Kaj 4, Färjestaden, Öland
Sommaranställning 2011
Drivit UF-företag på Stagneliusskolan, Kalmar
Läsåret 2010/2011
Perioder som servitör vid Stora Rör Hamnkafé, Stora Rör, Öland
2011
Arbetsuppgifter / administrativa göromål / vid Addera Företagsrådgivning i Vickleby, Öland
2010-2011
Perioder som medhjälpare ( sortera och administrera böcker ) vid Biblioteket i Mörbylånga,
Öland
2010-2011
Städ, disk och enklare kökssysslor vid Bo Pensionat, Vickleby, Öland
Sommaranställning 2010
Perioder som medhjälpare ( disk, städ etc ) vid Capellagården i Vickleby och Eksgården i
Gårdby, Öland
2009-2011
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Elevskyddsombud vid Stagneliusskolan, Kalmar
2008-2011
R E F E R E N S E R
Lämnas på begäran
ÖVRIGT
Innehar B-Körkort
Aktiva intressen inom musik, spelar i olika orkestrar och grupper
Läser gärna skönlitteratur
Spelar i Måndagsbandet, Östgöta Nations husband
Gruppledare i kursen Business Communication vid Lunds universitet
2011-2012
Arbetat som bartender på Östgöta Nation och Malmö Nation
2011-2012

Studenthälsans rådgivande grupp
Region Skånes studentråd
Ansökan för posten som representant i Studenthälsans Rådgivande grupp
Hej,
Mitt namn är Susanne Ehn och jag arbetar för närvarande som samordnare för Projekt 6 (P6),
vilket är en heltidsarvoderad post. Tidigare har jag suttit som ordförande för P6 och ordförande
för P6 paraplyorganisation; Studenter för Sexuell Hälsa (SfSH). När jag inte sitter som
samordnare för P6 är jag läkarstuderande (gått fyra år) och forskar inom sexuell hälsa. Jag har
länge varit engagerad inom den ideella sektorn, dels nationellt inom Förbundet Unga Forskare
(bland annat som projektledare och ordförande) och lokalt, nationellt och internationellt genom
International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA).
Jag brinner för både vikten att få studenternas röst hörd och studenters/unga vuxnas hälsa. Min
dels kliniska och dels ideella bakgrund inom hälsa för unga och unga vuxna hoppas jag ska kunna
vara av godo och bidra till att jag kan vara en givande resurs för LUS inom Studenthälsans
rådgivande grupp.
Dessutom har jag nu varit aktiv inom studentlivet i Lund i fyra år och hyser goda förhoppningar
om att jag har fått en breddat perspektiv i vad studenterna efterfrågar och behöver i fråga om
tillgång till stöd och råd när det gäller deras hälsa och välfärd.
Om så önskas berättar och förklarar jag gärna mycket mer.
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Susanne Ehn
susanne.e.ehn@gmail.com
0733-540317
Kandidering för suppleant för LUS i Region Skånes studentråd
Hej,
Mitt namn är Susanne Ehn och jag arbetar för närvarande som samordnare för Projekt 6 (P6),
vilket är en heltidsarvoderad post. Tidigare har jag suttit som ordförande för P6 och ordförande
för P6 paraplyorganisation; Studenter för Sexuell Hälsa (SfSH). När jag inte sitter som
samordnare för P6 är jag läkarstuderande (gått fyra år) och forskar inom sexuell hälsa. Jag har
länge varit engagerad inom den ideella sektorn, dels nationellt inom Förbundet Unga Forskare
(bland annat som projektledare och ordförande) och lokalt, nationellt och internationellt genom
International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA).
Jag brinner för vikten att få studenternas röst hörd i frågor som faktiskt berör oss. Mitt både
professionella (som tidigare anställd inom region Skåne) och studentspecifika perspektiv hoppas
jag ska kunna bidra till att få fram studenternas syn på saken inom Region Skåne.
Då jag varit aktiv inom studentlivet i Lund nu i fyra år hoppas jag att jag fått en tydlig inblick i
studenternas perspektiv. Min ambition att fortsätta arbeta i åtminstone några år till inom
studentlivet hoppas jag förtydligar att jag ser att det finns så mycket mer av studenterna att lära.
Denna post hoppas jag ska kunna vara mitt sätt att ge något tillbaka till studenterna i Lund, efter
allt studentlivet och engagemanget lärt mig. Och en chans att få arbeta mer konkret med att göra
studenternas röst hörd, även utanför universitetet.
Om så önskas berättar och förklarar jag gärna mycket mer.
Susanne Ehn
susanne.e.ehn@gmail.com
0733-540317
Utmaning Hållbart Lund
Linnea Roddar
Jag heter Linnea Roddar och jag läser MSc i Environmental Studies and Sustainability Science på
Lunds Universitet. Jag sitter även som ordförande i Hållbart Universitet och jag vill verkligen få
igång samarbetet mellan kommun, universitet och även andra aktörer för att Lund ska bli så
hållbart som möjligt.
Jag tycker om att ha möjligheten att under mina studier ha kanaler för att kunna utöva det
teoretiska mer praktiskt. Efter denna sommar då jag fick möjligheten att jobba på Falu kommun
med olika Hållbarhetsprojekt känner jag att jag oerhört gärna forsätter med arbete för/med
kommunen. Det jag utförde inom projektet Falu Cykel kommun i sommar ligger nu till grund för
ett 5- årigt cykelprojekt.
Hoppas ni ser mig som en värdig kandidat till denna position.

Linnéa Roddar
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President, Hållbart Universitet (HU)
+46 70 256 14 75

18

