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För Christina har det ideella engagemanget varit en central del av hennes liv sedan hon
var 16 år gammal. Christina har en stor del av sin föreningsgrund i Europeiska
Ungdomsparlamentet (EUP) Sverige där hon under en längre tid haft en mängd olika
roller och uppdrag, bl.a. som vice ordförande. Hon sitter för närvarande som
ordförande för Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och satt under förra
verksamhetsåret som ordförande för Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora.
Christina är en välbalanserad blandning av ödmjukhet och starka åsikter, en svår
kombination som hon på något sätt ändå får att bli naturlig.
Christina lägger stor vikt vid förebyggande arbete och har många idéer om
förbättringsområden och hur vi kan jobba för att bli ännu bättre i vårt
påverkansarbete. Inkludering, transparens och att jobba med sammanhållningen är
aspekter som återkommer, där valberedningen känner ett starkt förtroende för att
Christina skulle leda organisationen i rätt riktning.
Första intrycket av Ida är av en engagerad, kunnig och glad person. Hon är
naturvetare, molekylärbiolog, och har varit kåraktiv i LUNA (Lunds Naturvetarkår)
sedan HT14 genom en myriad olika engagemang och förtroendeuppdrag. Därifrån
letade hon sig så småningom till ordförandeposten som hon besatt under föregående
verksamhetsår. Utöver detta har hon även två års erfarenhet av naturvetenskapliga
fakultetens styrelse och utbildningsnämnd och som representant i bl.a. Internationella
rådet, SVS-arbetsgruppen och Universitetetskollegiet.
Ida visar inför valberedningen en eftertänksamhet och insikt i LUS organisation som
imponerar. Hon reflekterar väl över de svårigheter som en presidial kan tänkas ställas
inför och vad som krävs av en själv i olika sammanhang. Vi tror att Idas entusiasm för
uppdraget och kunskap om frågorna skulle vara något som kommer driva LUS framåt
på ett ypperligt sätt.
Valberedningen ser i sin bedömning många områden där kandidaternas ambitioner
överlappar, och där vi ser att de skulle komplettera varandra bra. Christinas lite mer
detaljerade insikt i årets arbete kombinerat med Idas erfarenhet av tidigare år, såväl
som blandningen av torr och våt fakultet samt att de kommer från kårer av olika
storlek är alla aspekter som vi tror kommer gynna ett framtida presidiearbete. Vi ser
även att kandidaterna kompletterar varandra väl rent personlighetsmässigt, något som
valberedningen värderat högt. Valberedningen vill därför nominera Christina
Abdulahad och Ida Lunga till LUS presidium för verksamhetsåret 2018/2019.
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