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Motkandidaturer inkomna till LUS Valting 3
Datum: 2014-05-27
Vilken förtroendepost motkandiderar du till: Lunds universitets
Värdegrundsprojekt (1+0)
Namn: Jerker Karlsson
E-post: jerker.karlsson@teol.lu.se
Vad gör dig bättre som förtroendevald än den nominerade? Varför ska kårerna
välja dig?
Om vi beaktar att ingen är nominerad till denna post och det skolastisk diktum som
säger att existens är mer perfekt än icke-existens så följer att jag är den mer perfekta
kandidaten. Det är vidare logiskt att föredra det perfekta framför det icke-perfekta och
därför bör jag bli vald. I den händelse denna motivering inte övertygar så: jag är
doktorand i etik och har arbetat med värdegrundsproblematik i skola varför jag är
bekant med själva problemformuleringen. Vidare har jag en personlig erfarenhet av
hur befintliga värdestrukturer inom Lunds Universitet kan verka menligt på
förhållandet mellan kollegor och att outtalade värden tillåts styra verksamheten. Vad
jag vill verka för är transparens i beslutsfattande, saklighet i bemötande och
medmänsklighet i relationer. Mycket svårare än så är det inte att vara perfekt för
uppdraget.

Vilken förtroendepost motkandiderar du till: Studenthälsans rådgivande grupp
(3+3)
Namn: Caroline Sundberg
E-post: caroline.sundberg@samvetet.lu.se
Vad gör dig bättre som förtroendevald än den nominerade? Varför ska kårerna
välja dig?
Kära valting, härmed motkandiderar jag vakantsättningen av den ordinarie posten i
Studenthälsans rådgivande grupp.
Jag anser mig vara en lämplig kandidat till denna post då jag blivit vald till vice
ordförande med studiesocialt ansvar på Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet till
nästkommande verksamhetsår. Inom mitt ansvarsområde, som titeln antyder kommer
jag till att jobba heltid med frågor vilka ligger inom området för studenters hälsa,
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således även studenthälsans. Jag ser det vara en styrka, om jag blir vald, att kunna ta
med mig erfarenheter från min kår och att genom den rådgivande gruppen få ett
bredare perspektiv inom området. Jag hoppas även kunna dela dessa erfarenheter, om
jag blir vald, med personer på de andra kårerna i Lund som ansvara för samma
område.
Vill ni veta mera är det bara att fråga!
Vilken förtroendepost motkandiderar du till: Centrala skyddskommittén (2+0)
Namn: Mårten Ihd
E-post: marten.ihd@gmail.com
Vad gör dig bättre som förtroendevald än den nominerade? Varför ska kårerna
välja dig?
Jag sitter sedan två år redan på aktuell post, vet vad det handlar om och tror jag
fortsatt kan göra en bra insats på posten.

Vilken förtroendepost motkandiderar du till: Gerdahallens styrelse (3+3)
Namn: Nils Wetterberg
E-post: nwetterberg@gmail.com
Vad gör dig bättre som förtroendevald än den nominerade? Varför ska kårerna
välja dig?
Hej LUS-ting!
Jag heter Nils Wetterberg och är för nuvarande vice ordförande i Medicinska
Föreningen. Jag motkandiderar till posten som studentledamot i Gerdahallens styrelse.
De kompetenser jag besitter som gör mig till en bra kandidat är att jag är en trogen
besökare på Gerdahallen sedan fyra år och att jag inte är rädd att ta strid för våra
frågor. Det gör att jag har goda referensramar för vad på Gerdahallen som fungerar
och vad man måste satsa mer på. Jag skulle heller inte vara rädd att driva frågan om att
bygga om en av de heliga tennisbanorna för att öka utrymmet och tillgängligheten för
studenterna, om LUS önskar så.
Hälsningar
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Nils Wetterberg
Vilken förtroendepost motkandiderar du till: Medicon Village Advisory Board
(2+0)
Namn: Helena Christianson
Telefonnummer: 0737-287152
Vad gör dig bättre som förtroendevald än den nominerade? Varför ska kårerna
välja dig?
Jag är doktorand vid Avdelningen för onkologi på Medicinska Fakulteten. Jag blev
tillfrågad och senare vald till Medicon Village Advisory board (MVAB) under senare
delen av vårterminen. Anledningen till att jag inte kandiderade till den ursprungliga
utlysningen av posten var att det då inte hade hunnit vara något möte. Utan att veta
mer om vad gruppens arbete gick ut på kände jag inte att jag kunde motivera en
kandidatur. Efter detta har jag varit på både uppstartsmöte med projektledare och ett
först möte med hela advisory board och känner mig därför väl insatt i arbetet.
Förutom kunskapen om de olika projekten som MVAB driver samt mitt engagemang i
”Utbildnings-gruppen” har jag en god anknytning till både LUS och Ldk i och med
flera tidigare förtroendeuppdrag (universitetsstyrelsen, universitetsgemensam
forskningsnämnd, LUS Ting, Vice ordförande i Ldk) vilket gör att jag lätt kan
förankra frågor av intressen hos olika grupper.
Min utgångspunkt som studentrepresentant är naturligtvis att se över möjligheterna att
öka utbytet mellan universitetet och MV så att studenter bättre får tillgång till den
kunskap och aktiviteter som finns på MV.

Vilken förtroendepost motkandiderar du till: LU Hållbarhetsforum
Namn: Mattias Holmström
E-post: mattiaspetterholmstrom@gmail.com
Vad gör dig bättre som förtroendevald än den nominerade? Varför ska kårerna
välja dig?
Jag tycker LUS ska välja mig till posten som ledamot i LU Hållbarhetsforum därför att
jag har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor, innehar teoretisk kunskap inom
fältet, samt har tidigare erfarenhet från styrelse- och projektarbete.
För tillfället studerar jag LUMES (LU Master programme in Environmental Studies
and Sustainability Science). Programmet ger mig en bred teoretisk helhetsbild över hur
hållbarhet kan integreras i samhället. Denna kunskap är jag nu intresserad av att
praktisera i ett verklighetsförankrat forum. Jag har tidigare varit engagerad i
Samhällsvetarkårens Helsingborssektion Agora, vid Campus Helsingborg, där jag var
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förtroendevald syrelsemedlem i form av Näringslivsansvarig. Posten gav mig
förtrogenhet för styrelsearbete samt erfarenhet av att planera, driva och genomföra
projekt i samspel med det lokala näringslivet. Som person är jag lugn och plikttrogen
och jag har tidigare fått komplimanger för att vara tålmodig och en god lyssnare, något
som jag tror är värdefullt i förbättrings- och förändringsarbete.
Vänligen,
Mattias Holmström

Vilken förtroendepost motkandiderar du till: Styrelsen för Campus Helsingborg
(3+0)
Namn: Emil Nilsson
E-post: emiln90@hotmail.com
Vad gör dig bättre som förtroendevald än den nominerade? Varför ska kårerna välja
dig?
Under nästa år kommer jag vara ordförande för Samhällsvetarkårens
Helsingborgssektion Agora, vilket innebär att jag representerar en stor del av
studenterna på Campus Helsingborg. Det känns därför naturligt för mig att
motkandidera till en av posterna som studentrepresentant i Campus Helsingborgs
styrelse. Det som är viktigt är det fortsatta behovet av studieplatser, och ökat
samarbete mellan verksamheterna på Campus Helsingborg.
Tidigare erfarenheter:
Ekonomiansvarig/styrelseledamot, Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora
(nuv.)
Studentrepresentant, Styrelsen för institutionen för service management och
tjänstevetenskap. (nuv.)
Studentrepresentant, Campus Helsingborgs HMS-kommitté (nuv.)

Vilken förtroendepost motkandiderar du till: Campus Helsingborgs ledningsgrupp
Namn: Emil Nilsson
E-post: emiln90@hotmail.com
Vad gör dig bättre som förtroendevald än den nominerade? Varför ska kårerna
välja dig?
Under nästa år kommer jag vara ordförande för Samhällsvetarkårens
Helsingborgssektion Agora, vilket innebär att jag representerar en stor del av
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studenterna på Campus Helsingborg. Det känns därför naturligt för mig att
motkandidera till en av posterna som studentrepresentant i Campus Helsingborgs
ledningsgrupp. Det som är viktigt är det fortsatta behovet av studieplatser, och ökat
samarbete mellan verksamheterna på Campus Helsingborg.
Tidigare erfarenheter:
Ekonomiansvarig/styrelseledamot, Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora
(nuv.)
Studentrepresentant, Styrelsen för institutionen för service management och
tjänstevetenskap. (nuv.)
Studentrepresentant, Campus Helsingborgs HMS-kommitté (nuv.)

I tjänsten,

Nikolas Pieta Theofanous
Ordförande LUS valberedning
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