Lundagårds styrelses nomineringar 2013-2015
Redaktör och ansvarig utgivare: Kenneth Carlsson
Kenneth Carlsson är en mångsidig journalist med bred erfarenhet av arbete med tidningen
Lundagård som skribent i allt från reportage till nöje. Som trefaldig underredaktör och
redaktionsmedlem har han full koll på tidningen. Avklarad journalistutbildning och mycket goda
kunskaper om det pressetiska regelverket gör att han kommer kunna fullgöra uppdraget som
tidningens redaktör och ansvarig utgivare med bravur.
Kenneth Carlsson har läst freds- och konfliktvetenskap på kandidatnivå och har examen från
journalistutbildningen på Lunds universitet. Förutom att vara aktiv som skribent och underredaktör
(med ansvar för en viss del av tidningen) på Lundagård har han varit aktiv på Blekingska nationen
och i Utrikespolitiska föreningen (UPF). Från journalistutbildningen har han fått erfarenhet från att
ha arbetat på tidningen City, både som skribent och redigerar, med bas i Helsingborg. Helsingborg
är också Kenneths hemstad, och han har därför stort intresse för vad som händer i Helsingborg och
på Campus.
Kenneth har en mycket bred erfarenhet av arbete på tidningen Lundagård. Han är redaktör för
nöje, och har varit redaktör för novischbilagan och julkalendern på webben. Ett
underredaktörsuppdrag innebär att man ansvarar för att planerar och leder arbetet inom ett visst
område eller projekt. Utöver att som medarbetare skriva reportage och nöjesartiklar för
papperstidningen är Kenneth sedan hösten 2011 en del av redaktionen, den grupp förtroendevalda
som har det högsta redaktionella ansvaret för tidningen och planerar dess innehåll och inriktning.
Kenneth har i sin ansökan utvecklat sin vision för tidningen Lundagård där följande tankar och
idéer är värda att nämnas speciellt:
- Bättre planering och framförhållning för att på så sätt få ännu bättre kvalitet på tidningen
- Lundagårds viktiga roll som en plantskola och en möjlighet för studenter att engagera sig i
journalistiskt arbete som en del av sitt studentliv.
- Skapa en mer attraktiv tidning som fler studenter upptäcker och läser
- Mer vidareutbildning för medarbetarna, som ger mervärde för både Lundagård och den enskilda
studenten.
- Bli mer noga med tidningens framställning av genus, etnicitet, religion och politiska åskådningar,
för att garantera neutralitet och balans.
- Rekrytra korrespondenter i Helsingborg som är återkommande skribenter och fotografer på
Campus.
- Förbättrad relationer till framförallt nationerna för att nå större tillit och goda personliga
kontakter
Kenneth besrkiver sig som en optimist och problemlösare som inte ger upp även om timmen är
sen dagen innan tidningen går i tryck. Han beskrivs som både effektiv och kreativ, en god stilist
(språk-skicklig) med bred allmänbildning. Som utbildad journalist har han god kunskap om
publistiska och pressetiska regler och förhållningssätt, vilket är en av förutsättningarna för att bli en
framgångsrik redaktör och ansvarig utgivare.

Biträdande redaktör: Annika Skogar
Annika Skogar är en stilistiskt mycket säker journalist som gärna bidrar med internationella
utblickar och inspel på Lundagård. Nyss hemkommen från uppsatsskrivande i Indien vill hon väcka
engagemang genom debatt och är absolut inte rädd för att sticka ut. Lundagård kommer under
hennes ledning alltid stå på studenternas sida och synas ofta och mycket i studenternas vardag.
Annika har ett starkt föreningsengagemang på lokal och nationell nivå, och kan stoltsera med att
ha skrivit ett reportage som från regeringsnivå benämndes som ”en av de mest intressanta
försvarsdebatterna på senare tid”!
Annika Skogar har läst statsvetenskap och nationalekonomi vid Lunds universitet och har precis
avslutat sin kandidatuppsats om kvinnors politiska deltagande med fältstudier i Indien. Under sitt
uppsatsskrivande höll hon kontakt med Lundagård genom att skriva en uppsatsblogg på
lundagard.se. Annika har under sin studietid i Lund varit engagerad i många olika organisationer
som kanske inte alltid ses som en del av det klassiska studentlivet: Rädda Barnen, internationalla
kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Childrens International Summer Villages. Hennes
internationella intresse går som en röd tråd både genom skrivandet i Lundagård och
engagemanget vid sidan om.
På Lundagård beskrivs Annika som en ”schweizisk armékniv”, kompetent att skriva inom alla olika
delar av Lundagård: notiser, webbartiklar, krönikor, blogg och reportage. Hon har suttit i
redaktionen sedan januari 2012, den grupp förtroendevalda som har det högsta redaktionella
ansvaret för tidningen och planerar dess innehåll och inriktning. Annika är en strukturerad
journalist som vill vara med och planera tidningen från grunden, med målet att tidningen ska
finnas vid studenterna sida i det breda studentlivet.
Några av Annikas idéer och visioner för tidningen är bland annat:
- Nå ut bättre till läsarna genom att på olika sätt finnas där studenterna finns
- Öka bredden bland medarbetarna både vad gäller studietillhörighet och intresseområden
- En mer utvecklad internationell webb på lundagard.net med fler internationella medarbetare
- Vara tydligare med deadlines så att alla artiklar är klara i tid, för att på så sätt få mer tid i slutet att
arbeta med texterna ännu mer
- Inte fastna i gamla hjulspår, våga ifrågasätta tidningens gamla traditioner och länge
återkommande vinjetter och skapa nya uppslag
- Uppmundra till mer debatt och göra debattsidan till ett stående inslag i varje nummer.
- Komplettera artiklar i tidningen med exempelvis chatt på webben eller andra mer interaktiva
inslag.
Annika beskrivs som en av tidningens duktigaste reportrar som har skrivit flera bärande texter av
olika karaktär under sin tid på Lundagård. Själv beskriver hon sig som väldigt engagerad i det hon
ger sig in i, samtidigt som hon strävar efter att strukturera och effektivisera. Hon vill hitta nya
vinklar, uppmuntra till debatt och utöka kontakten med läsarna.

Webbredaktör: Carl-Johan Kullving
Carl-Johan Kullving är en nyhetsjägare som kastar sig över både stora och små nyheter, med
studentnära som det viktigaste ledordet. Hans förankring i Lunds studentliv är gedigen, med fyra
terminer på Lunds nation bland annat som novischförman och ekonomiansvar för ett smånöje
under Lundakarnevalen 2010. Carl-Johan trivs med de snabba uppdateringarna och nyhetspulsen
på webben och kommer att rikta den granskande blicken framförallt mot universitetet och
kommunen.
Carl Johan Kullving har examen från pol kand-programmet på Lunds universitet med
statsvetenskap som huvudämne. Han gör i skrivandets stund klart de sista uppgifterna och
tentorna av sin utbytestermin vid University of Hong Kong. Under sin utbytestid har han varit en av
skribenterna på ”bytisbloggen” på lundagard.se och på så sätt hållit kontakt med Lundagård. Han
planerar att komma tillbaka till Lund i slutet av maj/början av juni och kommer därför inte kunna
vara på plats på valtinget, men dock ha gott om tid för överlämning innan uppdraget startar. CarlJohan Kullving har journalistisk erfarenhet från Värnpliktsnytt och Barometern (lokaltidning för
Kalmar-trakten) och en termins journalistisk utbildning från Karlstad universitet.
Under sin studietid i Lund har Carl-Johan varit mycket engagerad i de mer klassiska delarna av
Lunds studentliv. Han har varit förman på Lunds nation i fyra terminer (som sexmästare, novischoch lunchförman) aktiv i Utrikespolitiska föreningen (UPF) och var ekonomiansvarig i ett smånöje
(Husvagnssemestern) i Lundakarnevalen 2010. På Lundagård har Carl-Johan varit aktiv under hela
sin studietid, och blev tidigt invald i redaktionen, den grupp förtroendevalda som har det högsta
redaktionella ansvaret för tidningen och planerar dess innehåll och inriktning.
Carl-Johan har många idéer för Lundagårds utveckling, varav följande är värda att nämna specifikt:
- Lundagård ska vara först på nyheter som berör Lund, universitet och studenterna, och sträva efter
att bli citerad och ”creddad” av andra medier
- Webben ska publicera fler artiklar varje dag och ligga i framkant i arbetet med sociala medier
- Medarbetarna ska kunna utvecklas personligt under sin tid på Lundagård och hela tiden förbättra
sina kunskaper och färdigheter, och även bjudas in på fler sociala aktiviteter
- Verksamheten ska vara ekonomiskt effektiv med ett ansvarsfullt budgetarbete
- Utvecklat samarbete med andra delar av studentlivet, både de som jobbar med nyheter (som
Steve och Radio AF) och andra studentorganisationer.
- Läsarna ska känna sig mer delaktiga i tidningen och Lundagård mer delaktig i studentlivet
- Granskningen ska inriktas mer mot Lunds universitet och Lunds kommun
Carl-Johan beskriver sig som en kreativ perfektionist som inte gör något halvdant. Han beskrivs
som en av tidningens vassast reportrar som varit mycket drivande i de redaktionella diskussionerna
på tidningen. Hans tidigare erfarenhet från studentlivet har lärt honom mycket om hur man skapar
en miljö som är både rolig och utvecklande för de studenter som är engagerade.

