Kandidaturer
Bilaga 11

1 (3)

2014-11-25
LUS ting
Övriga för kännedom
Lunds Universitets Studentkårer
Oskar Styf
Ordförande

Sammanställning av kandidater till LUS stiftelser och fyllnadsval
Namn: Lina Ahlin
Vilken förtroendepost kandiderar du till: CIRCLE styrelse (1+0) (3+0)
Personlig introduktion: Tidigare erfarenhet som är relevant för uppdraget?:







suppleant i institutionsstyrelsen på Nationalekonomiska institutionen
(2012-2013)
ordinarie ledamot samt suppleant i AFÖS för Blekingska nationen 20112012
ledamot i valberedningen på Blekingska Nationen 2010
ordinarie ledamot i seniors på Blekingska nationen 2009
Anställd vid CIRCLE sedan 2011
Doktorand sedan 2012

Varför söker du detta förtroendeuppdrag?
Då jag doktorerar vid CIRCLE (samt även är affilierad till Nationalekonomiska
institutionen) så har jag mycket kunskap om CIRCLEs verksamhet, däremot anser
jag att vi doktorander har mindre inflytande över denna än vad vi kanske borde ha
då vi upptar en betydande andel av personalen. Då CIRCLE främst bedriver
forskning och inte undervisning är det således viktigt att vi har inflytande över
frågor som rör doktorander. Detta är något som jag tycker behövs i större skala än
vad det gör nu, även om vi ha en CIRCLE-doktorand i styrelsen. Dessutom besitter
jag värdefull erfarenhet från framförallt mitt uppdrag som suppleant (som jag även
inofficiellt fått hoppa in som vid tillfällen läsåret 2013-2014) i Nationalekonomiska
institutionsstyrelsen som jag tror skulle vara till gagn för uppdraget. Jag har också
mycket tidigare erfarenhet från andra uppdrag inom studentvärldens
organisationer.
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Namn: Daniel Lantz
Vilken förtroendepost kandiderar du till:




Ekonomisk revisor - Stiftelsen Lunds Studentkårs Friluftsgård, Lillsjödal
(1+0)
Ekonomisk revisor - Stiftelsen Lunds Studentkårs kreditkassa (1+0)
Revisor - Lunds Studentkårs barn och daghem (1+0)

Personlig introduktion:
Auktoriserad revisor vid Ernst & Young i Lund. Jag har arbetat som revisor i sju år
med inriktning mot icke vinstdrivande verksamhet så som ideella föreningar och
stiftelser. Jag är sedan tidigare vald ekonomisk revisor i stiftelsen och LUS vilket
innebär att jag har god insyn och stor erfarenhet av verksamheten och dess frågor.
Jag ser gärna att vårt goda samarbete kan få fortsätta.

Tidigare erfarenhet som är relevant för uppdraget?: Se ovan
Varför söker du detta förtroendeuppdrag?: Se ovan

Namn: Vilhelm Hultgren
Vilken förtroendepost kandiderar du till: Ordförande - Lunds Studentkårs
kreditkassa (1+0)

Personlig introduktion: Sitter som ordförande idag, har väckt stiftelsen till liv och
vi har nu den historiskt högsta utlåningen på tio år.

Tidigare erfarenhet som är relevant för uppdraget?: Sitter som nuvarande
ordförande för Kreditkassan.

Varför söker du detta förtroendeuppdrag?: Jag vill avsluta det uppdrag jag tagit
på mig.
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Namn: Nikolas Pieta Theofanous
Vilken förtroendepost kandiderar du till: Ledamot – Studentkårens barn och
daghem (4+0)

Personlig introduktion: Har varit aktiv som studentrepresentatnt i LUS sedan
2012.

Tidigare erfarenhet som är relevant för uppdraget?: Jag har suttit som
representant i daghemmets styrelse sedan våren 2012. Varit bostadsombudsman
och suttit i Stiftelsen AF Bostäders styrelse under två år och har relativt god
förståelse för byggnadsförvaltning och att lyssna till sina kunder.

Varför söker du detta förtroendeuppdrag?: LUS måste utse fyra representanter
och detta har varit väldigt barsmakat varje år. Jag sitter gärna kvar för jag är bättre
än vakant och känner mig som en väldigt uppskattad och involverad
styrelseledamot.

I tjänsten,
Oskar Styf
Ordförande
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