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Nomineringstext Cecilia Skoug
Cecilia Skoug är avgående styrelseledamot i LUS styrelse, förre detta språkrör
för Corpus Medicum och har kandiderat till LUS presidium.
Cecilia är 26 år från Östra Göinge och har studerat vid Lunds universitet sedan
2010. Hon har studerat biomedicin och innan dess studerat vid Malmö högskola
och Kristianstad högskola projektledning. Utöver detta har hon gjort
utbytesstudier i Nederländerna. Senaste året har hon forskat och kommer göra
klart sin kandidatexamen i biomedicin till sommaren. Under verksamhetsåret
2013/2014 var hon ordförande för Medicinska Föreningen och språkrör för
Corpus Medicum samt suttit i Universitetskollegiet och varit en drivande person
inom Karnevalsorganet. Utöver detta har hennes engagemang varit inom LUS
organisation som ledamot i LUS styrelse, Lunds universitets styrelse och suttit i
olika valberedningar. Dessa engagemang har format Cecilia till en ledare som
inte avskräcks att hantera konflikter, våga agera och hantera svåra ärenden och
förankra inom medlemskårerna. Hon har även visat på lätthet att agera i olika
sociala konstellationer och bygga relationer samt tillit med och inom Lunds
studentliv.
Som ordförande för Medicinska föreningen har hon suttit i LUS
ordförandekollegium och arbetat med utbildningspolitiska frågor samt haft
ansvar för allt extern arbete inom Corpus Medicum. Detta har lett till goda
insikter om att arbeta förebyggande och i alla forum, även utanför
sammanträdesrummet. Hon har påvisat skicklighet och förstått vikten av att läsa
av situationen för att agera rätt för att få igenom sin agenda. Viktigt att arbeta
för att skapa tillit inom organisationen och till organisationen. Som ordförande
arbetade hon med Medicinska föreningens åsiktsprogram vilket ledde till att hon
har gått igenom och läst in sig på samtliga kårers åsiktsprogram vilket kommer
vara en oerhörd styrka i arbetet inom LUS presidium och med gott ledarskap
kunna ena kårerna trots deras olika förutsättningar.
Cecilia har på ett mycket övertygande sätt visat på sin förmåga att driva
utbildningsfrågor från sin tid som studentrepresentant där lyckades inför en
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flergradig betygsskala på sin utbildning. Hon kommer kunna driva studenternas
röst aktivt då hon har goda erfarenheter av att förankra frågor och tillse att alla
blir hörda för att forma ett optimalt angreppssätt på de viktiga frågorna. Hon
har även stor förståelse för LUS som utbildningspolitisk paraplyorganisation och
varit med och byggt upp en stabil arbetsstruktur inom LUS styrelse. Hon har en
vettig syn på hur ett samarbete med presidiekollegan borde se ut för att båda ska
få sina förväntningar på året uppfyllda.
Cecilia har under senaste året byggt upp en hunger att återkomma till att driva
utbildningspolitiska frågor och följa upp tidigare frågor. Hennes passion ligger i
att grundutbildningen behöver tilldelas större medel och att arbeta med
utbildningskvalitésfrågor så som omorganisationen av den högskolepedagogiska
verksamheten. Hon är även intresserad att arbeta med de frågor som kommer
beröra Campus Helsingborg, tekniska fakultetens överproduktion och de “torra
fakulteternas” underbudgetering. Hon känner sig bekväm att driva både i
sammanträdesrummet, maktens korridorer och i media.
Valberedningen vill särskilt lyfta fram hennes överväldigande förståelse och syn
på forskningsfrågor som berör doktorander där det är bäddat för ett mycket bra
samarbete med Lunds doktorandkår och doktorandombudet. Kombinationen
av ovanstående anledningar får valberedningen att tro att Cecilia kommer göra
ett utomordentligt år i LUS presidium.
LUS valberedning vill därmed nominera Cecilia Skoug till LUS presidium (2+0)
för verksamhetsåret 2015/2016.

I tjänsten,
Nikolas Pięta Theofanous
Valberedningsordförande
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