Hej,
Mitt namn är Maja Bärring och jag är internationell sekreterare vid Teknologkåren. Då jag
gick på den här posten i januari blev jag ganska omgående också invald i Interpol, av
tradition har vi vid LTH valt att ha den internationella sekreteraren som representant i
Interpol. På grund av bristande information har det inte framgått för mig att jag ska kandidera
nu för att sitta med i Interpol nästa mandatperiod. Därför skickar jag in en sen anmälan för att
jag vill motkandidera till Interpol.
Som jag har nämnt tidigare i det här meddelandet så är jag internationell sekreterare vid
TLTH och internationella frågor är därför något som jag arbetar med dagligen på heltid.
Under den här terminen har jag dessutom redan haft förmånen att sitta med i Interpol och
förstå hur deras arbete fungerar. Det jag vill påpeka är att jag har en bra bas i mitt dagliga
arbete på kåren för att kunna driva de frågor som man tar upp i Interpol och att jag kan
avsätta tid för att göra en helhjärtad insats i arbetet dessutom.
De frågor som jag skulle vilja driva i Interpol är de frågor som jag också arbetar med på
TLTH. Den här terminen har jag arbetat mycket för att införa studentinflytande för våra
internationella studenter på LTH. Med ett nytt studieråd på TLTH, där både de internationella
och svenska studenterna är välkomna, arbetar jag för att utbildningsbevakning ska bedrivas
för våra internationella studenter. Jag tror att detta är något som man skulle behöva arbeta
mer med över hela LU, särskilt eftersom studieavgifterna införs efter sommaren och en
kvalitetssäkring i utbildningen blir allt viktigare.
En annan fråga som jag arbetar mycket med som jag också anser är viktigt för hela LU, är att
förbättra informationen till våra svenska studenter om deras möjligheter att läsa, praktiser
och arbeta utomlands. Det är en fråga som jag skulle vilja driva inför nästa mandatperiod.
Min främsta merit för att sitta med i Interpol är att jag under nästa termin kommer sitta kvar
som internationell sekreterare vid TLTH och att jag redan har erfarenheten att sitta med i
Interpol.
Vänliga hälsningar/Maja

Motkandidatur, LUS Styrelse
Mitt namn är Josefine Persson och sitter för närvarande som Skattmästare på LundaEkonomerna.
Under 2009 satt jag som ledamot i LundaEkonomernas Utbildningsutskott och företräde
LundaEkonomernas medlemmar i bland annat Institutionsstyrelsen för Nationalekonomi och
programrådet för Ekonomiekandidat. Under två mandatperioder har jag erhållit förtroendet att
representera organisationens medlemmar i Kårfullmäktige. Därutöver är jag under läsåret 2010/2011
invald i TRFs styrelse och har därigenom blivit medveten om hur viktig relationen och
kommunikationen mellan kårer och nationer är.
Som skattmästare är jag heltidsarvoderad och har ansvar för organisationens ekonomi. Jag lägger
budget för samtliga utskott och därigenom för hela organisationen i stort. Det ligger även inom mitt
ansvarsområde att på regelbunden basis följa upp utskottens budgetarbete och därigenom följa upp
deras verksamhet. Kommunikationens betydelse är ännu viktigare i detta arbete och det är även,
tillsammans med uppföljningen, något av det roligaste med posten. Jag tycker det är roligt att vara ett
stöd och bollplank åt såväl projektledare som aktiva, och jag motiveras av att kunna hjälpa till och lära
mig mer om själv och om hur andra människor tänker och resonerar.
Jag motkandiderar en post inom LUS styrelse och vore särskilt intresserad av uppdraget som internt
ansvarig och skulle med min erfarenhet bidra med en större förståelse för vikten av god
kommunikation. Posten utgör ett skyddsnät för att information inte ska falla mellan stolarna och
försvinna mellan två personer. Det skulle därtill vara mig ett stort nöje att få utgöra bollplank till såväl
OK som presidie och generalsekreterare. Därtill vill jag hjälpa till att underlätta och förenkla
kommunikationen mellan valberedningen, OK och presidie.

Med vänliga hälsningar
Josefine Persson

Motkandidatur Rekryteringsrådet
Som engagerad student på väg in på mitt tredje år i Lund har jag under senaste tiden fått upp mitt
intresse för LUS och dess verksamhet. Jag har tidigare varit engagerad i inte mindre än nio olika
utskott inom LundaEkonomerna både som utskottsmedlem och som staffare. Därutöver har jag varit
förman på Malmö Nation och är medlem av Lundaspexarna och kommer nästa år att sitta som
Internationellt Ansvarig i LundaEkonomernas styrelse. Som Internationellt Ansvarig kommer jag till
stor del att arbeta med integrationen av LundaEkonomernas utbytesstudenter och detta
engagemang skulle jag vilja bredda med att jobba för ökad mångfald i studentrekryteringen till
universitetet. Något som jag ser Rekryteringsrådet som en bra plattform för. Jag har varit inne och
läst på Lunds Universitets hemsida om Rekryteringsrådets arbete och jag är väldigt villig att sätta mig
in ännu bättre i frågorna och lägga tid på att göra ett bra arbete. Jag tror att jag med mina tidigare
engagemang både inom LundaEkonomerna, Malmö Nation och Akademiska Föreningen skulle kunna
bidra med ett härligt driv, nya idéer och en stark röst i Rekryteringsrådet.
Vänliga hälsningar,
Ludvig Foghammar

Motkandidatur Säkerhetsrådet
Jag heter Ludvig Foghammar och har efter att ha läst postbeskrivningen för Säkerhetsrådet bestämt
mig för att motkandidera mot vakansen på denna mycket spännande post. Säkerhetsfrågor är något
jag alltid tyckt är spännande och jag arbetade mycket med dessa frågor under min värnplikt som
sambandsplutonsbefäl i Enköping i samarbete med Skyddsombuden på regementet. Här i Lund är det
givetvis en annan situation men ett väl utvecklat säkerhetstänk tror jag är en fördel på denna post.
Då jag har försökt skaffa mig mer information om posten på Lunds Universitets hemsida så kunde jag
inte ens finna att rådet existerar men jag kommer givetvis sätta mig in i arbetet efter bästa förmåga
om jag blir vald.
Efter att ha läst postbeskrivningen och förstått att bland annat passerkortsfrågor behandlas i detta
råd så känner jag att det vore roligt att få vara med och påverka här. Om det finns möjlighet till att ha
ett passerkortssystem i likhet med det BMC har för fler fakulteter vore det toppen tycker jag.
Avslutningsvis vill jag nämna att jag har tidigare haft flertalet engagemang i studentlivet, mestadels i
LundaEkonomerna men även på Malmö Nation och för Akademiska Föreningen. Nästa år kommer jag
att sitta som Internationellt Ansvarig i LundaEkonomernas styrelse och detta engagemang vill jag
bredda med engagemang inom LUS.
Vänliga hälsningar,
Ludvig Foghammar

Motkandidatur Rådet för IT och informationssytem
Hej!
Jag heter Petter Söderlund och vill motkandidera Vakant till platsen i rådet för IT och
informationssystem.
Jag har under det senaste året suttit som näringslivsansvarig på Teknologkåren vid LTH. Det är en
heltidsarvoderad tjänst och genom den har jag har fått erfarenhet och smak för att bedriva
styrelsearbete.
Jag läser information- och kommunikationsteknik med kina-inriktning på LTH och ska till hösten
påbörja mitt fjärde år. Jag har både ett IT-intresse privat och utbildar mig inom det och skulle därför
tycka att arbetet vore intressant och utvecklande att vara med och påverka strategiska frågor inom
ämnet.
Väl Mött
Petter Söderlund

Motkandidatur Ledningsgruppen för Jämställdhet och likabehandling
Teresia Olsson
Jag fick precis reda på att det skulle väljas nya representanter i ledningsgruppen för jämställdhet
och likabehandling av Emma (valberedningens ordförande) och att det råkat komma bort i
utlysningarna.
Jag skulle därför vilja kandidera med följande motivering:
Jag kommer under nästa läsår vara vice kårordförande med studiesocialt ansvar på TLTH och
kommer då bland annat arbeta med jämlikhetsfrågor. Jag har ett väldigt stor intresse för dessa frågor
och en hel del erfarenhet av att arbeta med detta gentemot både studenter och institutioner på LTH.
Jag är även involverad i det genuscertifieringsprojekt som pågår på en del institutioner runt om på
Lunds universitet då jag sitter i referensgruppen för detta på Fysiska institutionen.
Motkandidaturer
Centrala skyddskommitén
Studenthälsans rådgivande grupp
CSNs samverkansgrupp
Teresia Olsson
Jag kommer under nästa läsår vara vice Kårordförande med studiesocialt ansvar på TLTH, vilket innebär att jag
bland annat kommer arbeta med likabehandlingsfrågor, studiemiljö och studiemedel. Jag är väldigt intresserad
av vad som händer inom dessa frågor inom universitetet och anser att ett fakultetsövergripande arbete gällande
detta är av stor betydelse.
Sen har jag också en fråga angående ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling. Ska det inte väljas
nya representanter dit också nu?

