Motkandidatur
LUS ordförande
Jag motkandiderar härmed till posten som ordförande för LUS 2011/2012
Mitt namn är Hanna Gunnarsson. Jag är utbildad lärare, med huvudsakliga studier i
religionsvetenskap/islamologi, och har haft uppdrag inom Lunds kårvärld de senaste tre åren.
Nu är jag ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren, HTS - det roligaste jag
någonsin har gjort!
Som person är jag en tydlig ledare. Jag tar ofta kommandot och organiserar arbetet både under
möten, i projekt och i dagligt arbete (så länge det inte handlar om matlagning, på det området
är jag värdelös...). Jag är en strukturerad person och arbetar hela tiden med många
arbetsuppgifter samtidigt, och jag är inte främmande för att lägga tid efter ordinarie arbetstid
då och då, både för ordinarie arbetsuppgifter och representation. Jag har hög arbetskapacitet
och är en mycket god organisatör, vilket är en förutsättning för uppdraget på LUS. I min
ursprungliga kandidatur kandiderade jag till presidiet tillsammans med Hans Cruse. Vi
kompletterar varandra väldigt bra, både som personer och när det gäller intresseområden.
Tidigare kåruppdrag
Jag har varit kårpresidial och/eller heltidare de senaste tre åren:
2008/2009 ordförande dåvarande Teologkåren (arvoderad på 15 %)
2009/2010 generalsekreterare LUS (heltid)
2010/2011 ordförande HTS (heltid)
Genom mina uppdrag har jag fått en bred erfarenhet av olika typer av utbildningsbevakning
och kårarbete, allt från fakultetsstyrelse till planeringen av område HT:a nya hus på Zoologen
och uppbyggnaden av den nya lärarutbildningen Lund-Kristianstad. Jag är väl insatt i de stora
projekt som universitetet nu arbetar med och kommer att fortsätta med även nästa år, med
EQ11 och Fronesis som de två största. Jag har även mycket god kännedom om LUS
nuvarande organisation och har arbetat med alla tre stiftelserna och BoPoolen, samt varit
arbetsledare för LUS tre anställda. Under mitt år på HTS har jag suttit i Studentlunds
beredningsgrupp, TRFs styrelse och AF:s överstyrelse, och jag har därför både god kännedom
och kontakter inom såväl AF som KK som bland nationerna.
Kommunen, regionen och övrig extern samverkan
En stor del av min fritid ägnar jag åt politiskt arbete. Jag är kommunpolitiker för
Vänsterpartiet, och har varit det sedan valet 2006. Idag är jag ledamot av kommunfullmäktige
och ersättare i kommunstyrelsen. Detta betyder att jag inte aktivt kan arbeta gentemot
kommunen och regionen inom uppdraget på LUS, utan att denna delen av presidiets arbete
måste bli vice ordförandes arbetsuppgifter. Jag har funderat mycket på detta och jag är helt
övertygad om att en uppdelning inom presidiet som gör att jag ansvarar för universitetet och
vice ordförande för extern samverkan, är en uppdelning som är möjlig att göra och har
potential att fungera bra. Mina politiska uppdrag har gett mig många kunskaper och
färdigheter som jag har nytta av i mitt kårarbete, inte minst kontakt med medierna och breda
kunskaper om olika typer av organisatoriskt arbete.

LUS – en fantastisk plattform som vi måste värna om
LUS har under året genomgått en omfattande organisationsförändring. Vi har nu ett bättre
samarbete mellan de olika studentkårerna än, vågar jag säga, någonsin tidigare. Detta är en
situation vi måste vårda och värna om. Kårordförandena behöver även i fortsättningen träffas
ofta för att lära känna varandras organisationer, dra nytta av olika kunskaper och erfarenheter
som finns inom de respektive organisationerna och samordna utbildningsbevakningen mellan
fakulteterna. För att LUS ska fungera effektivt och smidigt krävs en otroligt god intern
kommunikation. LUS innebär inte bara en arena för samordning, utan även ett stöd för
kårpresidierna i deras arbete på medlemskårerna, i den mån och form de känner behov av
detta. Med erfarenhet från en liten och en stor studentkår har jag möjlighet att ge sådant stöd.

Att arbeta inom Lunds studentliv är det roligaste jag har gjort. Det är ett stort privilegium att
få ägna ett helt år av sitt liv (eller tre...) åt att få arbeta för studenterna och vara en del av det
exekutiva studentinflytandet vid Lunds universitet. Jag har de förutsättningar och egenskaper
som krävs för att utveckla och stärka LUS i den riktning medlemskårerna vill gå.
Lund 2011-04-11
Hanna Gunnarsson
Kontaktuppgifter
hanna.ks.gunnarsson@gmail.com
0706-606824

Motkandidatur
LUS Vice Ordförande
Härmed motkandiderar jag till posten som LUS vice ordförande. Mitt namn är Hans Cruse och
jag är för närvarande ordförande på Lunds Samhällsvetarkår. Jag tog examen från det
tvärvetenskapliga masterprogrammet LUMES (Lund University Mastersprogram in
Environmental Studies and Sustainability Science) VT2010 och tyckte det var en utmärkt tid att
satsa på kårengagemanget på heltid.
Professionell bakgrund
Jag påbörjade min bana inom kårvärlden redan hösten 2006 när jag kom hit som ny student i
humanekologi efter en vistelse utomlands i USA där jag bland annat studerade psykologi och
internationella relationer på Harvard University och ett par terminer på Malmö Högskola. Jag
blev snabbt uppsugen som kursombud på dåvarande Humanistkåren och upptagen i kårens
organisation. Jag blev studentrepresentant i institutionsstyrelsen och drog så småningom på
mig fler och fler uppdrag och stortrivdes verkligen. År 2007/2008 hade jag lyckats med att
kandidera till kårstyrelsen, själv driva igenom ett kårval som vice ordförande i valnämnden och
sitta på en mängd mindre poster såsom i kårfullmäktige. Detta gjordes samtidigt som jag
bedrev heltidsstudier (skrivandes både kandidat och magisteruppsats) och arbetade heltid
först på Lunds Kommun och sedan vidare på NTF.
Samtidigt som jag tog min kandidatexamen 2008, blev jag antagen till masterprogrammet
LUMES och bytte då fakultet och kår. Kårengagemanget gick lite på sparlåga då jag plötsligt var
en av få lyckliga samhällsvetare som faktiskt hade undervisning 9-17 de flesta dagar i veckan.
Men jag blev vald till några poster på samhällsvetarkåren och under mitt andra år blev jag
betydligt mer aktiv som bland annat sekreterare på fullmäktige och blev sedan föreslagen som
kårordförande med externt ansvar inför detta verksamhetsår.
Att vara presidial med mitt ansvarsområde var varit väldigt givande och jag känner att
föregående års valberedning gjorde en bra matchning med person/arbetsuppgifter. Jag är
väldigt utåtriktad och en stor del av mitt arbete det här året har bestått av att knyta nya
kontakter och upparbeta relationer, inte bara universitetsinternt mellan Samhällsvetarkåren,
LUS, AF och nationerna, utan även på ett nationellt plan mellan min kår och andra
studentkårer nationellt. Mitt jobb har involverat mycket representation, och det är en uppgift
som jag prioriterat ofta för att bygga relationer med organisationer vi tidigare haft en väldigt
svag koppling till. Naturligtvis gäller representationen och nätverksbyggande inte enbart
studentorganisationer, men jag har oftast varit en av få studentrepresentanter på exempelvis
universitetets EQ11 och FRONESIS-seminarier och i en del samverkansorgan mellan kommun
och universitet. Detta har gjort att mitt nätverk där jag är känd blivit väldigt stort både
universitetscentralt såväl som inom kommunen. Min tidigare arbetslivserfarenhet har också
tillåtit mig att bygga nätverk på regionalnivå som kommer vara användbara inom min tid på
LUS.
Andra sidouppdrag som jag haft under mitt år är bland annat representant i
Studentlundsgruppen, representant i TRF-styrelsen och studentrepresentant i Högskoleverkets
bedömargrupp för kulturgeografi. Jag har även suttit i Daghemsstiftelsens styrelse och varit
väldigt drivande i USVs EQ11 arbete.
Personlig lämplighet
Jag är som jag nämnde ovan väldigt utåtriktad och tar minsta lilla chans jag kan att nätverka
och presentera mig för människor. Jag är effektiv, initiativtagande och igångsättande samtidigt

som jag är väldigt mån om att alla ska komma till tals utan att det blir rundgång i
diskussionerna. Möten tar upp väldigt stor del av arbetsdagen och det är viktigt för mig att de
är effektiva, dels för att jag själv inte vill känna att det är slöseri med tid och dels för att
mötesdeltagare ska känna att deras tid är värdefull. Jag har en positiv attityd mot livet i
allmänhet och försöker pigga upp mina arbetskamrater på olika sätt. Saker som inte går min
väg är naturligtvis irriterande, men jag kan inte låta det påverka mitt arbete i andra frågor
negativt.
Jag har även under mina år som kåraktiv byggt upp en stresstolerans som verkligen testats i år,
och även om det stundvis varit tröttsamt, jobbigt och mycket att göra på kåren så har det
aldrig känts som att det blivit ett måste att göra mitt jobb, utan det har varit givande och ger
ofta mycket energi. Jag tror inte att arbetsbelastningen kommer vara mindre på LUS, snarare
tvärtom, men jag har rätt förutsättningar för att klara av det. Jag är organisatoriskt lagd och
tänker gärna igenom saker och ting, men min arbetslivserfarenhet har lärt mig att ibland måste
snabba beslut fattas och då är jag inte sen att ta dem.
Varför LUS?
På LUS ser jag att jag främst vill fortsätta vara ansvarig gentemot kommun, landsting och andra
externa aktörer och samarbeten. Även om jag inte är dålig på det universitetsinterna, så
känner jag att det är de externa frågorna jag är bäst på och helst vill arbeta med. Under mitt år
på LUS vill jag arbeta för att LUS blir det stöd för kårerna som de behöver vara, samtidigt som
LUS ska vara en stark påverkansröst utåt. Jag vill arbeta för att kårerna ska bli mer involverade i
LUS arbete och se till att posterna på LUS blir mer attraktiva. Även om LUS är en
medlemsorganisation bestående av kårer, är vi beroende av att studenter faktiskt vill investera
sin surt förvärvade fritid i LUS och faktiskt känna att de får någonting tillbaka från sitt
engagemang.
Andra frågor som jag brinner väldigt mycket för är bostadsfrågan, kollektivtrafiken och bättre
mer intensiv samverkan mellan AF/KK/LUS. LUS ska vara en lika naturlig del av studentlivet
som AF exempelvis, idag hamnar LUS lätt i skugga av andra studentorganisationer men vi
måste slå oss på bröstet och faktiskt visa studenter hur bra vi är. Studentlundssamarbetet är
också något som jag vill intensifiera och prioritera. Irritationen har varit stor över att LUS inte
gjort vad organisationen skulle göra inom samarbetet, och det är viktigt att relationerna
förbättras och förblir bra. En annan del av universitetet som ofta faller i skymundan är Campus
Helsingborg där jag vill se till att underlätta för de kårer som kommer behöva vara närvarande i
Helsingborg. Detta är inte ett arbete som LUS ska utföra åt kårerna, men se till att
förutsättningarna finns för att de ska kunna verka även vid vårt ”norra Campus”.
Men för att organisationen ska klara detta måste även den interna organisationen må bra,
därför är det extremt viktigt att presidiet stämmer av med varandra vad som behöver göras, se
till att alla mår bra och trivs med sitt arbete. Kommunikationen är väldigt viktig både inom
presidiet och mellan presidiet och medlemskårer och här är min tvärvetenskaplighet en stor
styrka då jag kan kommunicera och förstå tankesätt från olika discipliner, något som faktiskt är
svårare än man kan tro.
Jag ser fram emot ert förtroende att få arbeta ett år LUS.

Hans Cruse
Ordförande Lunds Samhällsvetarkår
hans.cruse@samvetet.lu.se / 0738-476672

