Ida Lunga
Motkandidatur

Webbredaktör
Mitt namn är Ida Lunga och jag motkandiderar härmed uppdraget som webbredaktör för
Tidningen Lundagård under verksamhetsåret 2020/21 i enlighet med utlysningen av Lunds
universitets studentkårer (LUS).
För närvarande studerar jag vid Naturvetenskapliga fakulteten med siktet på en masterexamen
i molekylärbiologi, men har hittills lyckats dra ut på mina studier en hel del. Jag spenderade
ett år som kårordförande för Lunds naturvetarkår (LUNA) och har på äldre dar’ samlat
självinsikt nog att inse att det bor en blyg humanist inom mig. En del strökurser senare
och känner mig väl bevandrad i både tvärvetenskap och det studentliv som sträcker sig över
alltet. Kanske ger mina år i Lund av vissa överliggarvibbar, men jag kan bara se fördelar med det.
Gammal och dryg, men ack så erfarenhetsrik. Tidningen Lundagård är en spännande instans.
Vid första anblick kan engagemanget verka smalt; journalistik och bild, vad mer finns det att
hämta? Men verksamheten är allomfattande. Varenda del av studentlivet och universitet ska
inkluderas korrekt och intresseväckande. Ett uppdrag för titaner har jag i bagaget, och den
erfarenheten har jag redan fått tillfälle att använda mig av för Lundagårds räkning.
Sedan hösten 2019 är jag en del av redaktionen och har därigenom mer aktivt kunnat jobba
med tidningens utveckling, både på det organisatoriska planet och kontinuerligt gällande det
redaktionella materialet som produceras. Redan under min tid som en enkel krönikör, med start
2018, deltog jag aktivt på idémöten och mitt arbete utvecklades över tid till fler skribentuppdrag
- spexrecensioner har blivit något av en specialitet. Jag vill säga att jag själv tagit initiativ till
mycket utöver de möjligheter jag givits av redaktörerna jag arbetat under. Exempel på detta
vore till exempel Lundagård julkalender 2019.
Där jag känner att min gedigna erfarenhet av studentlivet kommer bäst till pass är i det organisatoriska och genom att agera kunskapsbas. Kalla mig Lundagård officiella kårrekturläsare.
Under det senaste året via redaktionsarbetet har jag försökt agera rådgivande gällande hantering
av aktiva ‘medarbetare’ och intern kommunikation samt redaktionsverksamheten. Genom mitt
mångåriga kårengagemang är mer än meriterad i formalia, men också såpass insatt att jag vet
till att dosera rätt. Överdriven formalitet passar inte överallt, men det går att implementera de
användbara delarna och här tror jag tidningen har en del att lära sig för verksamhetens bästa.
Jag hoppas att få fortsätta vara hjälpsam på den linjen.
LUS söker en stresstålig person. Här skulle jag kunna skryta med hur jag studerat 150 % och
arbetat i stort sett halvtid hos kåren samtidigt, men vad säger det mer än att jag vet hur man
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bränner ut sig? Vad jag istället vill poängtera är att jag vet till att arbeta proaktivt för en
hållbar arbetsmiljö och sikta mot en genomtänkt och kvalitetsdriven arbetsfördelning. Ett
utvärderande förhållningssätt med god återkoppling är vad som krävs. Att vara heltidare i
studentlivet är inte lätt, och det går inte att föreställa sig det innan man faktiskt tagit på sig
ett sådant uppdrag. Som tur är har jag ju faktiskt gjort det, och överlevt.
Jag har gjort mer än överlevt, jag har vuxit. Jag har lärt mig så mycket jag inte ens visste att
det fanns att kunna, jag har skaffat mig kontakter och vänner för livet. Att arbeta i grupp
har gått från ett plågsamt måste till en möjlighet. Att träffa människor och att samarbeta,
att arbeta i olika roller och att vara en konstruktiv och tillgänglig ledare är något som blivit
vardagsmat hur otacksamt det än låter. I många olika konstellationer och forum har jag arbetat
de senaste åren, allt från nämnder och styrelser på institutions-, fakultets- och universitetsnivå,
till ämnesspecifika utskott och kårövergripande arbetsgrupper. Helt okej framgångsrikt dessutom vill jag säga.
Kårarbete må låta torrt och lång ifrån dagens kanske någon sensationslystna media, men mycket
skrivförmåga har jag fått därifrån. Jag kan slänga ihop ett remissvar eller beslutsunderlag
på minuter, ett artigt mail på sekunden och ett spontantal på en klunk öl. Nog för att min
erfarenhet på pappret mest producerar akademiska, vetenskapliga rapporter eller formaliatunga
kårdokument vill jag ändå slå ett slag för effektivitet. Att jonglera många parallella uppdrag
kräver systematik och noggrannhet.
Det var kreativt skrivande som förde mig till Tidningen Lundagård från första början. Jag älskar
att lyckas smyga in en ordvits i ett policydokument och min spextermin in VarGladspexarnas
informationsutskott gav mersmak. Krönikörsuppdraget passade mig som handen i handsken
och sommaren efter tog jag in på Karlstad universitet på distans för 7,5 hp kreativt skrivande
(fortsättningskursen har jag sökt till hösten). Lundagård är en samling av många olika sorters
skriveri, en styrka som samlar många olika människor med olika kompetenser. Att lära av
varandra och utveckla sin egen skicklighet lockar.
Men Lundagård är inte bara text. Bildsättning och illustration är mer genomtänkt än vid
första anblick och är något jag verkligen imponerats av och lärt mig om i mitt redaktionsarbete. Själv har jag ett intresse för bild, både grafik, illustration och fotografi, om än något
amatörmässigt. Tog en gång en kurs i porträttfotografi vid Folkuniversitetet men vissa uppdrag
det gångna året har fått mig att damma av min gamla kamera. Det jobbar jag gärna vidare med!
På tal om grafik. Jag har varit varit kommunikationsansvarig för ett antal organisationer
de senaste åren. Chief of Information för Lunds naturvetarkår 2017/18, kommunikatör för
Scientific Women’s Academic Network (SWAN) 2018-idag, samt sexmästare för Biologernas
Underbara Sexmästeri (BUS). Mången poster har producerats och affischerats, med gott resultat
i form av eventdeltagare. LUNAs nyhetsbrev var mitt ansvar i ett helt år och genom det arbetet
utvecklade jag nya inrapporteringssystem samt rutiner för produktion som används än idag.
Vad som kanske är mest relevant för uppdraget som webbredaktör är det ansvar jag haft för
hemsida och andra informationskanaler. Via LUNA har jag lärt mig Wordpresshantering vilket
är centralt för Tidningen Lundagård. Jag vet till att ha rutiner för uppdatering av sociala
medier och har goda vitsord i form av bättre ‘reach’ för all ovan nämnda organisationer.
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Det är lätt att rabbla upp erfarenheter och meriter när man är ‘gammal i game:et’, men det är
hur sådan kunskap nyttjas som spelar roll. Jag söker den här posten med mer i åtanke än att
få jobbet gjort. Jag önskar utveckla organisationen och dess verksamhet. Jag har konkreta
planer jag tror kan bidra till det och vill ha möjlighet att lyfta dessa. Att utarbeta ett system
för att förenkla webbpublicering och användandet av sociala medier tror jag är centralt både
för tidningens syfte och för att underlätta redaktörernas arbete. Det finns en anledning till att
posten jag söker är vakant. Jag vill utveckla tipsrutiner, workshops för aktiva och system för
att säkerställa representation och täckning. Jag har drömmer om bättre internorganisation,
sammanhållning mellan medarbetare och tillgänglighet.
Jag vill se bättre relationer mellan tidningen och kårerna och resten av studentlivet. De
rykten och nyheter som färdas längst är inte de goda, att bara publicera tråkigheter är hemskt
trist. Min önskan är att se ett ömsesidigt samarbete kårerna och Lundagård emellan. Med
min bakgrund tror jag att jag kan agera något av en nyckelroll i en sådan utveckling. Nyhetsstoff behöver vara mer en skvaller, skryt kommer någonstans ifrån. Det finns så mycket
som är värt att upplysa Lund om, det behövs ett gott utgångsläge. Annat jag tror på är
att i samråd med andra studentorganisationer fundera ut hur internationaliseringsaspekten
bäst tas med i Lundagård. Detta är ett återkommande problem som jag tror är en framtidsfråga.
För att avsluta detta redan alltför långa brev önskar jag bara sammanfatta poängen av
ovanstående babbel: Jag har god erfarenhet och kunskap, är meriterad och har driv, konkreta
mål och en genuin kärlek till det studentliv som Tidningen Lundagård till allra högsta grad är
vital del av.
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