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Ytterliggare kandidaturer som ej valberetts av LUS valberedning
Daniel Lantz, daniel.lantz@se.ey.com





Ekonomisk revisor, Stiftelsen Lunds Studentkårs Friluftsgård,
Lillsjödal, 1+0
Ekonomisk revisor, Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa, 1+0
Ekonomisk revisor, Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn 1+0
Ekonomisk revisor, LUS 1+0

Mitt namn är Daniel Lantz. Jag arbetar som auktoriserad revisor på EY (fd.
Ernst & Young) kontor i Lund. Jag har arbetat som revisor i drygt 6 år. Jag är
specialiserad inom revision av små- och medelstora organisationer.
Min erfarenhet av revision av ideella föreningar och stiftelser är långa och
mycket goda. Jag har varit revisionsansvarig för revisionen av Region Skånes
samförvaltade stiftelser (drygt 110 stiftelser). Jag är revisionsansvarig för
Stiftelsen Folkuniversitet, Kursverksamheten vid Lunds Universitet, Stiftelsen
Folkuniversitetets Förlag.
Jag har god erfarenhet av LUS verksamhet då jag tidigare ingått i
revisionsteamet som granskat LUS, Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa,
Stiftelsen Lunds Studentkårs Friluftsgård Lillsjödal.
Min roll som ekonomisk revisor är att kvalitetssäkra den finansiella
rapporteringen till stiftelsens intressenter. Jag vill även vara ett stöd och
rådgivare för styrelsen vid frågor kring den ekonomiska redovisningen.
Carl Frykman, carl_frykman@hotmail.com


Ledamot, Campus Helsingborgs Husstyrelse, från och med 1/1-14

Joakim Gullin, agorautbildning@gmail.com


Ledamot, Campus Helsingborgs ledningsgrupp
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Aljosha Ellmer, aljosha.ellmer.106@student.lu.se


Vice ordförande, Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa

Mitt namn är Aljosha Ellmer och jag läser första terminen av Ekonomie
Kandidatprogrammet vid Lunds Universitet och kommer att ta min examen i
juni 2016. Anledningen till att jag valde att läsa Ekonomie är för att det
kombinerar mitt stora intresse för siffror, analys och att jobba med människor.
Jag har tidigare varit i kontakt med Vilhelm Hultgren angående posten som
Vice Ordförande, vilket har gett mig ett bra intryck av Kreditkassan och deras
verksamhet. Personligen är jag väldigt intresserad av Investeringar och
Förvaltning, vilket gör att intresset även finns för att engagera sig i
förvaltningen av Kreditkassans värdepappersportfölj.
I mina tidigare jobb som assisterande Redovisningskonsult och
ekonomiassistent har jag arbetat mycket med rådgivning, redovisning, analys
och kundservice. Jobben ställde höga krav på mig på att vara
förtroendeingivande, flexibel och lyhörd, vilket passar mig väldigt bra. När jag
får tid över från studierna och jobb, umgås jag gärna med mina vänner och
ägnar mig åt sport, som fotboll, badminton och tennis.
Jag ser fram emot möjligheten att få träffa er för att presentera mig själv
närmare.
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