Inkomna kandidaturer till Ting 7

1 (3)

2017-05-30
LUS Ting

Lunds Universitets Studentkårer
Björn Sanders
Ordförande

Inkomna kandidaturer till Ting 7
Lundagårds styrgrupp (5+0)/(6+0)
Emil Sandgrim
Se bilaga c.
Forskutbildningsnämnden (2+0)/(3+0)
Johan Cedergren
Mitt namn är Jonas Cedergren och jag har precis påbörjat mitt tredje år
på doktorandutbildningen på företagsekonomiska institutionen. Med
erfarenhet från FFUN vid FEK och ett brett intresse för doktoranders
situation, vilket även är en mindre del av min avhandling, skulle jag gärna
vilja representera LUS som ledamot i FUN. Då min egen forskning är
relativt tvärvetenskaplig skulle det även vara en ära att få sitta med i
Pufendorfs styrelse och delta i deras arbete för att främja
tvärvetenskapliga och innovativa projekt.
Tidigare erfarenhet inkluderar: vice ordförande Ekonomiska
doktorandrådet 16/17, suppleant till LDK styrelse 15/16 & 16/17,
doktorandrepresentant i forsknings- och forskarutbildningsnämnden vid
FEK 15/16 & 16/17, doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen vid
FEK 16/17, valberedning EDR 15/16. Om det är relevant har jag även
varit aktiv i Lunds Nation tidigare som husförman, seniorsledamot,
förman, valberedning, etc.
Elin Folkesson
Jag vill härmed anmäla mitt intresse för en av de vakanta posterna som
representant i FUN. Jag sitter för närvarande som vice ordförande på
Lunds Doktorandkår, och var under föregående år ordförande för
Medicinska
Doktorandrådet.
Då
satt
jag
även
som
doktorandrepresentant
i
Medicinska
fakultetsstyrelsen
och
fakultetsledningen. Jag har under det senaste året lärt mig väldigt mycket
om doktorandfrågor, både på fakultetsnivå och central universitetsnivå.
Jag har även sedan min tid i Medicinska föreningen stor mötesvana efter
att bl.a. ha suttit i en av utbildningsnämnderna på fakulteten och varit
ordförande för Biomedicinska utbildningsrådet. Jag känner att FUN
skulle vara en naturlig fortsättning på det arbete som jag varit delaktig i
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via LDK under året. Jag har även fått större insikt i och kunskap om
LUS under året, vilket såklart är en stor fördel när man ska representera
LUS gentemot universitetet.
Jag ber om ursäkt för att jag inte kan närvara på mötet, jag är tyvärr på
semester i Grekland för tillfället, men jag hoppas att det ska gå att lösa
ändå.
Victor Pressfeldt
Jag skulle vilja motkandidera som FUN-representant (mot vakansplats).
Ljudmiljöcentrum (2+0)/(3+0)
Madde Lehander nominerar Sandra Ahlberg
Jag skulle vilja nominera Sandra Ahlberg till studentrep.posten i
"ljudmiljöcentrum".
Sandra läser audiologi och är med bara den anledning en perfekt kandidat
för posten. När man läser audiologi så blir man legitimerad audionom
och blir genom det alltså en vårdgivare. Sandra har alltid uttryckt att hon
dock är mer intresserad av ljudet som fenomen än själva vården och har
uttryckt intresse att också läsa till något mer tekniskt. När jag då läste
postbeskrivningen till detta centrum så tänkte jag på Sandra direkt. I
detta centrum skulle hon få inblick i de världar som alltid har lockat
henne; hörseln, ljudet och tekniken. Med det intresset som Sandra har
för dessa ämnen så kan jag inte tänka mig en mer lämpad kandidat för
en av dessa poster.
LUKOM
Linn Svärd
Se bilaga d-e.
Ordinarie ledamot i Pufendorfs styrelse
Jonas Cedergren
Mitt namn är Jonas Cedergren och jag har precis påbörjat mitt tredje år
på doktorandutbildningen på företagsekonomiska institutionen. Med
erfarenhet från FFUN vid FEK och ett brett intresse för doktoranders
situation, vilket även är en mindre del av min avhandling, skulle jag gärna
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vilja representera LUS som ledamot i FUN. Då min egen forskning är
relativt tvärvetenskaplig skulle det även vara en ära att få sitta med i
Pufendorfs styrelse och delta i deras arbete för att främja
tvärvetenskapliga och innovativa projekt.
Tidigare erfarenhet inkluderar: vice ordförande Ekonomiska
doktorandrådet 16/17, suppleant till LDK styrelse 15/16 & 16/17,
doktorandrepresentant i forsknings- och forskarutbildningsnämnden vid
FEK 15/16 & 16/17, doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen vid
FEK 16/17, valberedning EDR 15/16. Om det är relevant har jag även
varit aktiv i Lunds Nation tidigare som husförman, seniorsledamot,
förman, valberedning, etc.

I tjänsten,
Björn Sanders
Ordförande
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