Valberedningen nominerar inför Valting 2 – 18/5
Nedan följer våra rekommendationer till utlysta poster inför Valting 2 som hålls 18/5.
Motförslag skickas till ordf@lus.lu.se.
Interna poster LUS och stiftelserna
LUS styrelse (7+0)
LUS styrelse består av LUS ordförande och vice ordförande samt fem övriga ledamöter
som var och en har ett specifikt ansvarsområde. Styrelsen förfogar själva över beslutet hur
de vill fördela ansvarsområdena och hur dess del av verksamhetsplanen ska
implementeras.
Oskar Arnström
Oskar Arnström har under våren suttit som ledamot i LUS styrelse och är en av
valberedningens förslag till LUS styrelse även kommande år. Det halva verksamhetsår som
Oskar har suttit har gett honom blodad tand och han skulle ta sig an sitt nygamla uppdrag
med stort allvar och tillämpa det han har lärt sig under våren. Till hösten kommer Oskar ha
gått av som vice ordförande för TLTH och
styrelseuppdraget för LUS kommer vara det enda större uppdrag han innehar under
kommande verksamhetsår.
Oskar har erfarenhet från olika håll i studentvärlden, så som nation, spex, sektion inom TLTH
samt studentkår vilket vi ser som en tillgång i LUS arbete.
Valberedningen rekommenderar Oskar Arnström till LUS styrelse.

Nicolai Slotte
Nicolai Slotte har ett brett engagemang i Lunds studentliv från såväl kår som nation. Han
har varit aktiv i både Lundaekonomerna och nu senast Samhällsvetarkåren där han bl.a.
har suttit i styrelsen. Nicolai gillar att ha många järn i elden och upplever att han presterar
som bäst just då. Nicolai lyfter fram vikten att en styrelse står enad bakom beslut även om
man som styrelsemedlem inte håller med till 100 %. Han ser styrelsen som ett stöd och diskussionsforum för presidiet som får ta mycket av debatten utåt. Nicolai tycker det är viktigt
att på nya sätt åskådliggöra vad LUS gör, och vill att LUS status på sikt skall öka. Först då
kommer man få fler folk att söka poster. En annan fråga Nicolai vill jobba med är bättre

anknytning till arbetslivet för alla studenter vid LU. Valberedningen är övertygad om att
Nicolai kommer att göra ett utmärkt jobb i LUS styrelse.
Vilhelm Hultgren
Valberedningen har att till styrelseledamot i LUS styrelse valt att nominera Vilhelm Hultgren. Vilhelm många tidigare erfarenheter inom både idrottssammanhang, militärtjänstgöring och kårlivet som gör honom både kunnig och väldigt väl lämpad för en post i LUS styrelse. Vilhelms stora hjärtefråga är studenträttigheter och han har på Ekonomihögskolan
under våren drivit ett projekt för att förbättra miljön och vardagen för ekonomistudenter
med funktionsnedsättning. Vilhelm har under sin tid i militären även utbildat sig till skyddsombud och skaffat sig kunskap inom arbetsmiljölagen, något som vi tror kan vara en stor
tillgång i LUS styrelsearbete. Vilhelm har visat ett väldigt stort engagemang för att påverka
studenters situation till det bättre och han har enligt valberedningen ett stort driv som vi ser
som en stor tillgång för LUS.
Ordförande för Campus Helsingborgs Studentkommitté (1+0)
Verksamhetsrevisor (2+2)
Ekonomisk revisor (1+1)
Mötesordförande tinget (1+1)
Tingssekreterare (1+1)
Johan Svantesson Sjöberg
Valberedningen nominerar Johan Svantesson Sjöberg till tingssekreterare. Hans
erfarenheter inom kårvärlden och framför allt som sekreterare i diverse sammanhang gör
honom till en ypperlig kandidat och vi har det största förtroende för att han kommer
kunna fortsätta utföra sitt uppdrag med bravur
Fanborgen (4+4)
Johan Svantesson Sjöberg
Johan har varit ordinarie i fanborgen detta år vilket gett honom en bra
erfarenhet. Han är disciplinerad och ordningsam, två egenskaper som
valberedningen tycker väger tungt i detta sammanhang. Dessvärre saknas
uppgifter om styrkan i Johans armar. Men då Johan orkat bära fanan under detta

verksamhetsår tvivlar valberedningen inte på att han orkar göra det ett till.
Johan bidrar med kontinuitet och erfarenhet vilket gör honom till en utmärkt
kandidat!
Elisabeth Gehrke
Elisabeth har genom sitt studentengagemang bl.a. som Vice ordförande i
LUS fått en god inblick i de traditioner och evenemang där fanborgen är
representerad. Elisabeth uppger själv att hon ser snitsig ut i högtidsdräkt något
som valberedningen inte har anledning att tvivla på. Raka led och disciplin är
inte något problem för Elisabeth, vilket givetvis är positivt i Fanborgen. Enligt
uppgift finns det dock anledning att tvivla på styrkan i Elisabeths armar, de har
tom. omnämnts som ”mesiga”. Men då Elisabeth har lovat att börja gymma om
hon blir invald ser inte valberedningen att det finns någon anledning att inte
välja in Elisabeth i Fanborgen.
Miran Crnalic
Miran kommer bli Fanborgens gröngöling, men då han har lätt för att träffa
nya människor samt gillar och har läst in sig på olika Lundatraditioner tror
valberedningen att det kommer gå alldeles utmärkt. Miran har enigt uppgift ett
par rejäla armar vilket givetvis är mycket viktigt i arbetet i fanborgen.
Henrik Ullstad
Henrik Ullstad har ett genuint intresse för lundatraditioner. Han är historiker
och skrev sin kandidatuppsats om de skandinavistiska studentmötena från vilka
stora och lilla standaren härrör, kanske kan han tillföra ytterligare kunskap till
Fanborgen om dessa standar? Henrik har erfarenhet av fanbärande sen tidigare,
då som representant för Hallandsnation. Han säger sig kunna bidra med sin frack
och sina armar. Kraften i armarna nämner han dock ingenting om och då det
ryktas om att hallands nations fana är den minsta i Lund finns det anledning att
tveka. Kanske kan Henrik och Elisabeth gå och gymma tillsammans? Det skulle
både stärka sammanhållningen i fanborgen, samt garantera att Fanan hålles
högt!
Suppleant
Charlotte Rönnbäck

Övermarskalk Fanborgen(1+0)
Filip Alexis
Filip Alexis har bakgrund inom Humanistiska studentkåren, där han bland annat har varit
vice kårordförande samt HTS. Han har under året som gått varit övermarskalk och vill
gärna få äran att fortsätta detta uppdrag, han har ett brinnande intresse för Heraldik och
läser till hösten en master i praktisk filosofi. Han ser som ett av sina mål att färdigställa
renoveringen av standaren för att möjlig göra ett deltagande i Nobelfestligheterna.
Filip Alexis är valberedningens förslag till övermarskalk för fanborgen.
Valberedningens ordförande (1+0)
Fyllnadsval. Tillträde snarast - 111231
Styrelseledamot Projekt Sex, P6, (0+1)
Ledamot, Lunds studentkårs daghem för barns styrelse (1+0)
-

Externa poster vid Lunds Universitet
Mandatperiod 2010-07-01 – 2011-06-30, om inget annat anges.
I organ märkta med '*' arvoderas ordinarie studentrepresentanter
Externa poster vid Lunds universitet i Lund
Antagningsnämnden* (3+3) (Mandatperiod 101001-110930)
Caroline Boström
Caroline har suttit i antagningsnämnde i två år redan och har således skaffat sig värdefulla erfarenheter av arbetet. Hon har ett stort intresse för frågorna och kunskap om processen och de problem som kan uppstå. Valberedningen har fullt förtroende för att hon
kommer utföra ett fortsatt bra jobb och rekommenderar därför Caroline till en av platserna i antagningsnämnden.
Kandidatur som inkommit men ej valberetts: Damon Tojjar
”Jag har under det gångna verksamhetsåret suttit som ordinarie ledamot i
nämnden. Där jag aktivt deltagit i diskussioner tillsammans med Caroline Boström
som LUS-representanter och framfört studenternas åsikter. Förtroendet jag tilldelats
av LUS (och studenterna) i och med denna förtroendepost har jag skött väl, och
jag ser fram emot att få fortsätta med det arbete jag påbörjat under de senaste
fyra åren med att se till att studenternas röst gör sig hörd i nämnden och att samtliga studenter som inkommer med ärenden i nämden får en rättvis och korrekt
bedömning. Därför ställer jag mig till förfogande för ett omval på denna post. Väl
mött, Damon Tojjar ”

Arbetsmiljöhögskolan (2+0)
Biblioteksstyrelsen* (2+0)
Linnéa Rodin

Valberedningen nominerar Linnéa Rodin till biblioteksstyrelsen. Hennes intresse och utbildning i arkiv-, biblioteks- och informationsvetenskap gör henne till en utmärkt kandidat och
vi har stort förtroende för att hon kommer utföra ett strålande arbete.
Petter Forkstam
Valberedningen nominerar Petter Forkstam till fortsatt förtroende i biblioteksstyrelsen. Hans
tidigare engagemang inom LUS så väl som i nämnda styrelse gör honom till en utsökt kandidat och vi har det största förtroende för att han kommer kunna fortsätta utföra sitt uppdrag galant.
Botaniska trädgårdens styrelse (1+0)
Kim Berndt
Valberedningen nominerar Kim Berndt till botaniska trädgårdens styrelse. Hans stora intresse för biologi och hans bakgrund inom såväl LUNA som BÖÖL gör honom till en god kandidat och vi har stort förtroende för att han kommer utföra ett utomordentligt arbete.
Centrala skyddskommittén (2+2)
Examensnämnden (2+0)
Gerdahallens styrelse (3+3)
Peter Haraldsson
Peter har många års erfarenhet av olika styrelsearbeten och har redan suttit ett år i
Gerdahallens styrelse. Peter brinner starkt för motion och idrott och Gerdahallens i
synnerhet, det i kombination med hans mötesvana och erfarenhet gör att valberedningen
tror han kommer göra ett bra jobb ett år till.
Eva Frisendahl
Eva har suttit i Gerdahallens styrelse i två år och vill nu sitta ytterligare ett år, och det tycker
valberedningen är bra. Eva har varit drivande i styrelsen och känner ett stort
engagemang mot Gerdahallen. Valberedningen tror Eva kommer att fortsätta göra ett
bra arbete.

Kandidatur som inkommit men ej valberetts: Damon Tojjar
” Under det gångna verksamhetsåret har jag haft en post som ordinarie ledamot i
detta råd. Det förtroende jag fått har jag bejakat (inom ramen av mitt uppdrag)
under det pågående verksamhetsåret med aktiv närvaro och arbete såväl vid
samtliga av styrelsens sammanträden samt utanför. Genom att ha haft tidigare
erfarenhet från denna styrelse så har jag kunnat fördjupa mig i styrelsens arbete
och verksamhet destomer ingående under året. Jag och övriga studentledamöter
har haft ett fint samarbete och kunnat fungera väl tillsammans i vårt uppdrag att
representera studenterna genom LUS-samarbetet. Vårt arbete har bl.a. medfört
att bibehålla oförändrat låga avgifter för studenterna. Dessutom sker bl.a. ett långsiktigt arbete där vi försökt driva för att utöka storleken på den verksamheten för
att minska den trängsel som uppstår vid populära tider. Arbetet skulle innebära ett
större utbud av träningsredskap och aktiviteter som kan erbjudas. Det är viktigt att
detta arbete som vi engagerat oss för drivs igenom och därför är det av stor betydelse med kontinuitet bland studentrepresentanterna i styrelsen för att frågan inte
skall falla. Jag har blivit väl inskolad i gerdahallensstyrelse och kan därför ge, tillsammans med övriga studentledamötrar, en stark röst åt LUS och Lunds studenter i
denna viktiga verksamhet. Därför ställer jag mig därför till förfogande för ett omval
till denna post och hoppas på fortsatt förtroende. Väl mött, Damon Tojjar”

Interpol (3+0)
Hans Isaksson
Hans Isaksson läser idag nationalekonomi och Matematiker på masternivå. Han har varit
Ordförande i KORK, suttit i institutionsstyrelsen för Nationalekonomi, LUS/SAM Ting och haft
ett flertal styrelseuppdrag i olika föreningar. Hans har ett långt engagemang i internationella frågor och internationell politik och skulle vilja se en kvalitétshöjning av universitetets
utbytesstudier. Han menar att internationella kontakter ska vara ett utbyte i både kultur
och akademiskt. Aldrig bara det ena. Vi tror att Hans kan bidra både med goda erfarenheter och idéer till Interpol och bidra till deras framtida arbete.
Edward Linderoth-Olson
Valberedningen tror att Edward kommer att böra ett bra arbete i Interpol på grund av
kombinationen av sin breda erfarenhet av studiebevakning samt egna upplevelser av
internationella studier. Edward har bland annat ett år som Vice Kårordförande på TLTH

med ansvar för utbildningsfrågor i ryggen och studerar Kinainriktingen och sitter med i dess
programledning.
Emma Heikensten
Emma studerar nationalekonomi men jobbar under hösten 2010/våren 2011 som vice
ordförande på Lundaekonomerna. Som vice ordförande har Emma arbetat mycket med
Internationalisering och med att engagera internationella studenter i LundaEkonomernas
alla utskott.Valberedningen anser att Emma kan bidra med konstruktiva idéer angående
strategi, marknadsföring liknande det arbete hon gjort på lundaekonomerna senaste året.
Vi anser att Emma både har erfarenheten och kunskapen för att bidra till Interpols arbete.
Musikrådet (1+0)
Torvald Larsson
Torvald har en bred bas att stå på när det gäller musikengagemang i Lund. Efter
studenten från Lars Erik Larsson gymnasiet i Lund läste Torvald en kandidat
i musikvetenskap vid Lunds Universitet. Därefter bytte han bana och läser nu
Juridik. Han är sångare i Lunds studentsångförening och i Lunds universitet
Kammarkör. Dessutom spelar han fiol i Akademiska kapellet. Han har utöver
själva musicerandet suttit i styrelsen för Lunds studentsångförening. Nu sitter
han i styrelsen för Lunds kammarmusiksällskap. Valberedningen är övertygad
om att Torvald kommer göra ett utmärkt jobb som studentrepresentant i
musikrådet.
Referensgruppen för tillgänglighetsarbete (1+0)
Rekryteringsrådet (2+0)
Rådet för IT och informationssystem (1+0)
Rådet för utbildning på forskarnivå (2+0)
Hanna Modin
Valberedningen nominerar Hanna Modin till rådet för utbildning på forskarnivå. Hanna är
doktorand i teknisk vattenresurslära och är också engagerad i TLTHs doktorandråd samt
LTHs forskningsberedning. Hanna sitter i rådet för utbildning på forskarnivå idag, där hon
gör ett förträffligt arbete som hon också tycker är mycket givande och intressant. Som

främsta uppgift ser Hanna att föra fram doktorandernas synpunkter på de frågor som
kommer upp i rådet, samt att arbeta fram förslag tillsammans med andra doktorandrepresentanter och doktorandombudet. Sammantaget gör Hannas bakgrund och personliga
egenskaper henne till en utmärkt kandidat och vi har stort förtroende för ett fortsatt fantastiskt arbete.
Lovisa Brännstedt
Valberedningen nominerar Lovisa Brännstedt till rådet för utbildning på forskarnivå.
Lovisa har under hela sin studietid varit engagerad i Lunds Humanistkår och innehaft en
rad tunga poster på fakultetsledningsnivå. När Lovisa blev doktorand i Antikhistoria började hon direkt engagera sig som doktorand i både bl a forskningsnämnden och områdesstyrelsen på HT. Forskarutbildningsfrågor är Lovisas hjärtefråga, något hon som studentrepresentant under två års tid har drivit i Universitetsstyrelsen, och som nyligen fått genomslagskraft. Erfarenheten från Universitetsstyrelsen är något som Lovisa tar med sig till Rådet
för utbildnings på forskarnivå, och arbetet häri vill hon tydligt förankra i kåren. Sammantaget gör Lovisas bakgrund och personliga egenskaper henne till en utmärkt kandidat och vi
har stort förtroende för att hon kommer göra ett fantastiskt arbete.

Studenthälsans rådgivande grupp (3+3)
Styrelsen för Lunds universitets historiska museum (LUHM) (2+0)
Lovisa Brännstedt
Valberedningen nominerar Lovisa Brännstedt till LUHM. Lovisa är doktorand i Antikhistoria
och har ett stort och brinnande intresse för historia och förmedling! Lovisa sitter redan i
styrelsen och finner arbetet så inspirerande att hon gärna fortsätter. Som doktorand i ett
historisk ämne, antikens historia, på en institution, Institutionen för arkeologi och antikens
historia, som har tät kontakt med museet har hon den ämnesmässiga kompetens som
krävs för att förstå museets kärnverksamhet; utbildning och forskning inom arkeologi och
historia. Samtidigt har hon från områdesstyrelsen på HT och Universitetsstyrelsen den
administrativa och ekonomiska kompetens som krävs för att förstå förutsättningarna och
ramarna för LUHM:s verksamhet. Tidigare har Lovisa varit mycket drivande i gratis entré för
studenter vid LU, något som nu är genomfört. De frågor som Lovisa vill jobba extra mycket
med nästa år är fortsatt arbete för att synliggöra LUHM, bland annat genom att de
fortsätter erbjuda studenter kvalificerad praktik, men även genom att katalogisera

litteratur och synliggöra i LOVISA. Sammantaget för Lovisas bakgrund och personliga
egenskaper henne till en utmärkt kandidat, och vi har stort förtroende för att hon kommer
göra ett fantastiskt arbete.
Styrelsen för Pufendorfsinstitutet (1+0)
Emelie Hult
Valberedningen nominerar Emelie Hult till styrelsen för Pufendorfinstitutet. Hennes tidigare
engagemang inom LUNA och LUS såväl som pufendorfinstitutet gör henne till en utmärkt
kandidat. Och vi har det största förtroende för att hon kommer kunna fortsätta utföra
uppdraget utomordentligt.

Styrelsen för Skissernas museum (1+0)
Elisabeth Gehrke
Elisabeth har mångårig erfarenhet från diverse styrelsearbete på olika nivåer vid Lunds
Universitet. Hon har visat på stort intresse angående Campusutvecklingsarbetet vid
universitet och ser skissernas museum som en aktiv del av detta. Vi är övertygade om att
hon skulle göra ett utmärkt arbete i skissernas museums styrelse och rekommenderar
henne varmt.
HMS-kommittén för USV (1+1)
Säkerhetsrådet (1+0)
HMS-kommittén för förvaltningen (1+1)
Utvecklingsrådet (3+0)
Hans Isaksson
Hans har goda erfarenheter som gör honom lämplig för posten i utvecklingsrådet. Han vill
vara med och arbeta med universitetets utvecklings- och strategiarbete och ser utbildningskvalité och effektivitet som utvecklingsrådets självklara nyckelfrågor. Hans vill bidra i
kvalitetsarbetet och debatten om vad som är god utbildning. Hans har även fått goda
nomineringar och att han anses vara en utmärkt person att representera Lunds studenter.

Emma Heikensten
Emma har under sitt år som vice ordförande på Lundaekonomerna skaffat sig stora och
relevanta erfarenheter för utvecklingsrådet då hon varit utbildningsansvarig inom kåren
och varit studentrepresentant i alla fakultetsgemensamma organ. Emma vill fortsätta arbeta med Utbildningsfrågor även efter sin tid som heltidare och anser därför att utvecklingsrådet passar henne och hennes kunskap väldigt bra. Valberedningen anser att Emma
med sin erfarenhet, sin vilja att påverka och hennes positiva person är precis vad utvecklingsrådet behöver och vi väljer därför att nominera henne.

EXTERNA POSTER LUNDS UNIVERSITET, CAMPUS HELSINGBORG
Styrelsen för Campus Helsingborg (3+0)
Pär-Ola Nilsson
Pär-Ola sitter för närvarande i styrelsen och vill fortsätta göra det. Det vill vi andra också!
Han har erfarenhet från styrelsen då han sitter där i dag samt andra forum, t.ex. sitt
nuvarande som vice ordförande på samhällsvetarkåren vilket gör att han har skaffat en
insikt i vad som pågår på universitetet i stort, en viktig egenskap för styrelsen vid Campus
Helsingborg. Övriga valberedningsledamöter ger honom gärna fortsatt förtroende och
rekommenderar honom därför starkt.
Mathilda Welin Brook
Matilda har ett stort engagemang i olika föreningar och projekt, bland annats om ledamot i studentföreningen Agoras studiesociala utskott samt näringslivsutskottet. Valberedningen ser gärna att hon tar med sitt engagemang till styrelsen för Campus Helsingborg
och Mathilda blir därför vår andra rekommendation hit. Hon har erfarenheter av att samordna personer med olika intressen och det ser vi som fina egenskaper inför detta uppdrag.

Plattformen (1+0)
Mathilda Welin Brook
Matilda har ett stort engagemang i olika föreningar och projekt, bland annats om ledamot i studentföreningen Agoras studiesociala utskott samt näringslivsutskottet. Hon har
även erfarenheter utanför campus där hon bland annat är ordförande för FENA Helsingborg. Valberedningen ser gärna att hon tar med dessa erfarenheter samt samma engagemang till Plattformen som till styrelsen för Campus Helsingborg och Mathilda blir därför
vår rekommendation även hit.

Studentbostadsnätverket (1+0)
-

ÖVRIGA EXTERNA POSTER
Lunds Kommunala studentråd* (5+3)
Nikolas Pieta Theofanous
Nikolas brinner för bostads-, integrations- och fritidsfrågor för studenter. Han sitter för närvarande i rådet och vi ser gärna att han fortsätter med det! Nikolas blir en viktig del i kontinuiteten i rådet då han vet vad som diskuterats och behandlats detta år. Han har även erfarenhter från olika delar av Lunds studentliv bland annat AF än och valberedningen tycker
även att det är posititvt med breda perspektiv! Vi nominerar därför Nikolas till fortsatt förtroende i kommunala studentrådet.
Pär-Ola Nilsson
Pär-Ola har stor erfarenhet från olika forum och har påvisat ett genuint intresse för studentpolitik. Han anser inte att kommunens samarbete med universitet hittills varit tillfredställande och vill därför gärna få den här möjligheten till att försöka ändra på det. Han
anser att rådet måste börja arbeta med konstruktivt och vi vill gärna ge Pär-Ola den här
möjligheten. Därför är han en av våra rekommendationer till Lunds kommunala studentråd.

Emma Jungmark
Som nyvald vice ordförande för LUS anser vi Emma ha en given plats i Lunds kommunala
studentråd och vi rekommenderar henne därför å det varmaste till en av platserna i rådet.

CSN samverkansgrupp (1+1)
Studentsamarbetet Öresund (SSÖ) (1+1)
Malin Ek
Malin Ek har en bakgrund i Lundaekonomerna och har där suttit ibland annat
näringslivsutskottet. Hon har även stora och goda erfarenheter av att jobba med
skandinaviska företag och därigenom en stor förståelse för eventuella kulturskillnader
mellan Danmark och Sverige vilket kommer vara en fördel för henne i denna positionen.
Hon är driven och har lätt att knyta kontakter vilket vi ser som stora fördelar i detta
uppdrag. Malin Ek är valberedningens förslag till Studentsamarbetet Öresund

BoPoolens styrgrupp (2+0)
LUIS (Lunds universitets innovationssystem AB) (1+0)
Petter Forkstam
Petter har stor erfarenhet av LUIS då han var med vid dess bildande under sitt år som LUS
ordförande. Han satt även i universitetsstyrelsen när organisationen utvecklades och
omorganiserades samt drev igenom att det finns plats för en studerandeledamot i
styrelsen. Petter vill stärka utbildningsperspektivet i styrelsen och Valberedningen har stort
förtroende för att Petter kommer att utföra uppdraget på ett tillfredställande sätt!

