Jag, Alexander Nymark, önskar med detta brev motkandidera till LUS presidium.

Kort om mig: Jag har bott i Lund i 5 år och har under den tiden studerat juridik, filosofi,
statsvetenskap och ekonomi. Sedan 3 år tillbaka har jag varit aktiv inom HTS, där jag har gått från
lokal studiebevakning på institutionsnivå som representant i studentråd, till studentrådsordförande, till
att detta verksamhetsår arbeta som vice kårordförande med utbildningsansvar. Jag har också
erfarenhet från bland annat kårens utbildningsutskott, fullmäktige, fakultetens
grundutbildningsnämnd, Lunds universitets etikråd, SFS-ombud.

Mitt främsta intresseområde och min största kompetens ligger i utbildningsfrågor, och jag ser LUS
presidium som ett ypperligt tillfälle att både fortsätta att jobba med detta, och som en god chans att
stärka organisationen i aktuella utbildnings- och utbildningspolitiska frågor, som kvalitetssäkring,
resurstilldelningssystemet, digitalisering, studenträttigheter, med mera. Jag har en gedigen kompetens
inom de flesta av dessa frågor, och en god förmåga att läsa och analysera längre texter, rapporter, och
dylikt för att sätta mig in i även andra frågor.

Tack vare att jag läst en blandad kompott av ämnen på Lunds universitet känner jag att jag har en
grundläggande koll på många fakulteters utbildningssituationer och förutsättningar, även om min
kårerfarenhet ligger i humaniora och teologi. Detta kan underlätta för mig att fördjupa min kunskap
om samtliga kårer i LUS, för att kunna vara en god representant för dem.

Utöver utbildningsfrågorna, vill jag som presidial främst jobba med ordförandekollegiet, för att främja
en konstruktiv och produktiv möteskultur där alla kårer känner sig väl representerade och förberedda
inför mötet. Jag anser att detta är ett av, om inte vårt allra viktigaste, organ som ska försäkra oss om
att LUS har väl förankrade och transparenta åsikter och ställningstaganden.

Jag ser fram emot att under ett år få driva kårernas frågor mot universitetet för att ge studenterna den
bästa möjliga av alla utbildningar.

