LUNDS UNIVERSITETS STUDENTKÅRER
KANDIDATUR: Kultur- och museiverksamheten vid Lunds universitet

Kort om mig
Efter att ha tagit examen från gymnasiet lämnade jag min hemstad Ystad för fortsatta studier i Lund
hösten 2011. Jag var då antagen till det femåriga civilingenjörsprogrammet väg- och vattenbyggnad.
Sen dess har jag även påbörjat studier inom rättsvetenskap och nationalekonomi vid Lunds universitet.
Till hösten har jag sökt in för att studera konstvetenskap, även det vid LU.
Studentengagemang
Utöver studier har min tid i Lund berikats med Studentengagemang, både vid kår och nation sedan
hösten 2011. Mitt senaste studentuppdrag har varit som bedömare och studentrepresentant i UKÄ:s
utvärdering av universitets och högskolors arbete för hållbar utveckling. Ett uppdrag som gett mig
personlig utveckling och en nationell insyn i utbildningspolitiken. Därtill utsåg ni mig nyligen till
studentrepresentant i Forum för internationalisering. Jag är van vid att ha uppdrag parallellt och ser inga
hinder för i detta åtagande, rutin och prioritet är svaret på den utmaningen.
Under vårterminen ‘16 kunde jag titulera mig som Vice Kårordförande med internationellt och
fakultets ansvar vid TLTH (Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola). Denna erfarenhet gav mig
insyn i fakultets-frågor samt regionala och internationella frågor beträffande LUS (Lunds universitets
studentkårer) och SFS med fokus på utbildningspolitik och internationalisering. Min tid som kår-aktiv
har främst inkluderat frågor gällande internationalisering och hållbarhet.
Jag har ett oerhört stor intresse för kultur i vid bemärkelse. Mitt senaste LUS-uppdrag var som
ledamot i Botaniska trädgårdens styrelse, detta är ett av de organ som ingår i LUKOM. Till följd av
detta anser jag mig ha en god insyn och förståelse för de frågor som diskuteras i forumet. Med min
långa erfarenhet av påverkansarbete och mötesvana, intresse för kultur, erfarenhet från både
långsiktigt strategiskt samt organisatoriskt arbete anser jag mig vara den kandidat ni söker.
Lunds universitets studentkårer
Jag har erfarenhet att jobba med LUS, redan från min tid som miljöombud på Teknologkåren vid
Lunds tekniska högskola, TLTH, 13/14. Min styrka är att företräda studenternas röst även om jag inte
alltid delar åsikt, att ta till mig fakta och att vidareförmedla denna. Min vision för LUKOM är primärt
att fortsätta det arbete som sittande ledamöter fört. Jag ser fram mot dialogerna och möjligheten att
påverka och samarbeta över fakultetsgränserna för ett område som ligger mig varmt om hjärta.
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