Bilaga 1 – Valberedningens nomineringar

Valberedningen nominerar
Inför valting1 27/4 nominerar LUS Valberedning följande personer.
LUS presidium (2+0)
Ordförande - Simon Wetterling
Simon Wetterling kommer med sitt brinnande engagemang för strategiska
utbildningsfrågor och styrningsfrågor att vara en fantastisk företrädare för studenterna
vid Lunds Universitet.
Simons enorma engagemang inom utbildningsområdet har tagit sig uttryck på fler sätt
då han sedan dag ett vid Lunds Universitet varit engagerad i dessa frågor, till en
början på fakultetsnivå för att sedermera få kontinuerligt ökat förtroende. På sin
nuvarande post i LUS styrelse har Simon tillskansat sig stor kunskap om organisationen
samt utvecklat en slående kompetens inom utbildningsfrågor. Valberedningen anser
att han i dagsläget besitter unika kompetenser på området. Simon har goda visioner
för hur arbetet inom LUS skall komma igång och skötas på bästa sätt. Simon är en
otroligt påläst och saklig person. Han har på ett mycket ambitiöst sätt skaffat sig
nödvändiga kunskaper och erfarenheter för posten och valberedningen är
övertygade att Simon Wetterling har oumbärliga egenskaper, kunskaper och unika
karaktärsdrag som gör honom till den bästa representanten för studentkårerna vid
Lunds Universitet kommande läsår. Vidare är Simon Wetterling en person som är
otroligt kunnig, strukturerad och diplomatisk.. Genom den insikt han har tillskansat sig
under sin tid i styrelsen anser vi att han har en väl grundad vision om hur arbetet bör
bedrivas. I tillägg har Simon ett genuint helhetsperspektiv, där kårernas intressen ska
tas tillvara och ligga till grund för LUS arbete. Med sin lyhördhet och lugna, sakliga
framtoning i kombination med ett unikt och aktuellt kunnande inom utbildningsfrågor
är Valberedningen stolt över att kunna nominera Simon Wetterling som ordförande för
LUS kommande läsår.
Vice ordförande – Emma Jungmark
Som vice ordförande har valberedningen valt att nominera Emma Jungmark. Emma
sitter för närvarande som ordförande för studentföreningen Agora vid Campus
Helsingborg, är ordförande för Campus Helsingborgs studentkommitté samt är
ledamot i Campus Helsingborgs styrelse. Bland mycket annat. Och allt detta gör hon
samtidigt som hon bedriver heltidsstudier. Hon utstrålar en enorm energi och ambition
och hennes positiva inställning i kombination med hennes koordinationsförmåga och
driv är beundransvärt. Hon har en förmåga och erfarenhet att hantera olika forum
som gör henne till en fantastisk representant för studenterna vid Lunds Universitet.
Valberedningen anser att Emma är precis den person som organisationen behöver.
Emma erbjuder en unik insikt i Lunds Universitets verksamhet i Helsingborg samtidigt
som hon har stor vana att arbeta dels med studiesociala frågor men även externt
gentemot kommunen. Emma Jungmark har en förmåga att entusiasmera och
engagera och hon sprider en fantastisk energi omkring sig. Vi tror att Emma, genom
sin bakgrund på Campus Helsingborg kommer att kunna belysa frågor från nya
perspektiv. Vidare är Emma en person som valberedningen anser skulle komplettera
Simon Wetterling och organisationen på ett fantastiskt sätt. Valberedningen är
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övertygad om att Emma Jungmark kommer att vara både ett strålande ansikte utåt
och en utmärkt inspiratör internt i och för LUS och att hon kommer att representera
alla studenter vid universitetet på ett föredömligt sätt.
LUS generalsekreterare (1+0)
Hans Cruse
Hans Cruse är valberedningens nominering till posten som generalsekreterare för LUS.
Hans har en gedigen erfarenhet från kårvärlden och vi tror därför att han är mannen
som på bästa sätt kan fungera som spindeln i nätet under kommande verksamhetsår.
Han har stor erfarenhet av olika forum och en tydlig bild av LUS som en
supportfunktion för kårerna. Han har samtidigt en strävan efter att organisationen skall
bli mer dynamisk. Han är en god administratör och organisatör. Vidare framhåller Hans
vikten av att LUS skall vara en arbetsplats med bra arbetsmiljö och vi tror att Hans
genom sina erfarenheter och insikter kommer att vara den som kan forma
organisationen till att bli just detta. Hans Cruse kan även med sin mångåriga
erfarenhet vara ett otroligt bollplank för presidie, styrelse och medlemskårer och
komma med goda råd och konstruktiva förslag. Posten som Generalsekreterare har
stor utvecklingspotential och valberedningen ser att Hans Cruse är ytterst lämpad för
detta. Valberedningen har således stort förtroende för att Hans Cruse kommer att
använda alla sina goda förmågor för att bli den ultimata generalsekreteraren för LUS.
Lundagårds styrelseordförande (1+0)
Nominering har inkommit men ej valberetts
Victor Z Hahn
Nominering
”Victor har en bakgrund som vice ordförande för LundaEkonomerna, och har det
senaste året suttit i lärarförslagnämnden på HT för HTS. Han har skrivit krönikor för
lundagård en längre tid, men har nu avslutat det engagemanget. Victor kan
tidningen Lundagård, och har med sin ekonomiska bakgrund goda kunskaper om
budgetarbete och avtalsförhandlande. Jag tror även att han kan vara en god
"medlare" mellan tidningen och kårerna, och bygga förståelse för tidningens
verksamhet. Victor är tillfrågad, och var mycket positiv, men har inte gett mig något
definitivt svar.”
Kandidatens egen text:
Född 1985. Ursprungligen från Danderyd, Stockholm. Började läsa i Lund 2005. Har
studerat företagsekonomi, med inriktning mot organisation och ledarskap, på
kandidatnivå. Håller för närvarande på att ta en fil. Kand. inom retorik. Läser även en
kvällskurs, vid sidan om, i barnlitteratur. Mitt första, seriösa studentengagemang var för
tidningen Lundagård våren 2007, som nyhetsskribent. Följande höst tillträdde jag som
vice ordförande för LundaEkonomerna. Efter detta blev jag utbildningspolitisk krönikör
för Lundagård. I samband med att jag började läsa retorik hösten 2009 engagerade
jag mig även för Humanistkåren.
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Lundagård är ett av de viktigaste och anrikaste inslagen i studentlund. Som mångårig
medarbetare är det viktigt för mig att tidningen fortsätter att fungera och finnas till.
Om jag kan använda min kårerfarenhet och mitt kontaktnät i studentvärlden till att
hjälpa tidningen, så vill jag göra det. Engagemanget för två olika kårer, en utanför
och en inom Lus, förenat med mitt engagemang som skribent för Lundagård, har gjort
mig väl medveten om dels tidningens betydelse för studentlivet i Lund, men dels också
dess ställning som kårpolitisk stridsfråga. Som f. d. mångårig medarbetare månar jag
om tidningens fortsatta överlevnad, inte minst eftersom det ju trots allt är ett av de få
inslagen i studentlund som verkligen är PÅ RIKTIGT. Det är en riktig tidning, som
utkommer 10 ggr/år. Jag har skrivit för tidningen under 3 olika redaktörer (Kronqvist,
Ström, Olsson) och har både ett inifrån- och ett utifrånperspektiv på verksamheten,
vilket jag tror är värdefullt. Jag och min fästmö väntar barn till sommaren vilket gör att
jag kommer att befinna mig i Lund hela nästa år. Jag kommer dock att vara fullt
arbetsför, då min pappaledighet är planerad först till hösten 2012.
Lundagårds styrelse (5+0, varav 1 plats exklusiv nomineringsrätt för Lundagårds
redaktion)
Vakant (5+0)
En nominering har inkommit men inte valberetts:
Gabriel Persson
”Gabriel var vice ordförande för Lunds Humanistkår 08/09, och började sedan läsa på
LTH och blev aktiv på sektionsnivå på TLTH. Han har därmed bred erfarenhet från
Lunds kårliv och är väl insatt i Lundagårds verksamhet. Gabriel är en strukturerad,
effektiv, analyserande och lugn person.”

Fyllnadsval. Tillträde snarast - 111231
Ledamot, Lunds studentkårs kreditkassas styrelse (2+0)
Emelie Idemyr
Emelie läser ekonomi och tycker att kreditkassans arbete verkar vara både intressant
och givande. Vi tror att hon kommer göra ett mycket bra jobb. Därför har
Valberedningen beslutat sig för att nominera Emelie som ledamot i Kreditkassans
styrelse.
Vakant (1)
Styrelseledamot Projekt Sex, P6, (0+1)
Vakant
Ledamot, Lunds studentkårs daghem för barns styrelse (1+0)
Vakant
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Externa poster vid Lunds Universitet
Universitetsstyrelsen (3+0)
Elisabeth Gehrke
Elisabeth Gehrke var det självklara valet för valberedningen. Med sin erfarenhet från
sitt vice ordförandeskap i LUS och Sveriges förenade studentkårer har Elisabeth goda
kunskaper om vilka frågor som drivs såväl i Lund såsom på nationell nivå.
Engagemanget på nationell nivå ger Elisabeth en unik insikt i vilka frågor som drivs.
Elisabeth återkommer ofta till sitt brinnande engagemang för att förbättra universitetet
ur ett studentperspektiv och valberedningen tvekar inte en sekund på att Elisabeth
kommer bevaka våra intressen med klar och tydlig stämma i universitetsstyrelsen.
Vidare anser Valberedningen att Elisabeth talar på ett sätt som får övriga
styrelsemedlemmar att lyssna. Elisabeth är en person som är lätt att tycka om, hon har
lätt för att ta människor och bygga relationer och kommer således sköta
kommunikationerna utmärkt. Såväl mot de övriga ledamöterna som mot LUS och
kårerna.
Michael Rübsamen
Det kommande läsåret kommer att ge oss en unik möjlighet att bättre än någonsin
tidigare bevaka doktorandernas rättigheter och möjligheter. Viktiga frågor som
anställningsvillkor och stipendiemöjligheter kommer att kunna diskuteras och
valberedningen anser att den bästa personen att bevaka dessa intressen och
samtidigt tillvarata studentintressen är Michael Rübsamen.
Michael Rübsamen har en unik erfarenhet bestående av flera års studier vid Lunds
Universitet såväl som på andra orter. Via sitt arbete som studievägledare och senast
som doktorand och föreläsare har skaffat sig ett brett spektrum av kompetenser. Som
studievägledare arbetar man nära både universitet och studenter, något som ger en
god insikt i studenternas situation samt hur universitetet arbetar. Han kommer att
kunna bidra med ett brett perspektiv och en helhetssyn i universitetsstyrelsen. Med
god personkännedom och diplomatisk förmåga är valberedningen säker på att
Michael Rübsamen är den optimala kandidaten när det kommer till att tillvarata allas
våra intressen.
Christian Strålman
Nästa läsår kommer att bli mycket händelserikt för Lunds Universitet. Stora förändringar
är på gång och många viktiga projekt skall ros i land. Valberedningen anser att det är
av vikt att en av posterna i Universitetsstyrelsen går till någon som inte bara besitter
betryggande kunskap om vad som skall beslutas, utan som också har kapaciteten att
föra studenternas talan i frågor som påverkar många men som få har tillräckligt bra
inblick i för att kunna bevaka. Valberedningen har därför beslutat att nominera
Christian Stråhlman till ledamot i Universitetsstyrelsen. Christian Stråhlman kommer
genom sin gedigna erfarenhet från LUS och Universitetsstyrelsen att fungera som en
trygg länk mellan universitetet och studenterna. Han har stenkoll på vilka frågor som
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kommer att aktualiseras under året och vet precis vad som kommer att krävas för att
studenternas intressen skall tillgodoses på bästa möjliga sätt. Christian Stråhlman kan
också, genom sina erfarenheter av internationellt studentarbete, bidra med en
ytterligare kunskapsdimension till universitetsstyrelsen. Med sin tidigare erfarenhet i
universitetsstyrelsen bidrar Christian även med en kontinuitet som är enormt viktig att
ha.
Disciplinnämnden* (2+2)
Ordinarie
Kristoffer Danielsson
Kristoffer innehar för närvarande en post i Disciplinnämnden. Ett uppdrag som han
skött utmärkt. Det är därför ett stort nöje för Valberedningen att nominera Kristoffer till
ett fortsatt förtroende i Disciplinnämnden.
Simon Niklasson
Simon läser juridik och har visat på ett enormt intresse och engagemang gällande
Disciplinnämnden. Valberedningen lägger vikt vid att ha en duktig juridikstudent aktiv i
nämnden då det vittnar om en djupare förståelse för processen. Simon visar även på
en stark känsla för rättsäkerhet något som i slutändan gynnar alla studenter vid
universitetet. Valberedningen tycker att det är otroligt roligt med nya förmågor inom
LUS och är övertygade om att Simon och Kristoffer kompletterar varandra på ett
föredömligt sätt och således kommer att vara fantastiska studeranderepresentanter i
Disciplinnämnden kommande läsår.
Suppleanter
Peter Haraldsson
Erik Holmberg
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