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Nomineringstext Linnea Jacobsson
Linnea Jacobsson är avgående ordförande för Samhällsvetarkåren vid Lunds
universitet och har kandiderat till LUS presidium.
Linnea är 25 år, från Malmö och har studerat vid Lunds universitet sedan 2012.
Hon har studerat historia och samhällsvetenskap, med inriktning på förvaltning.
Innan hon kom till Lund bodde och arbetade hon med opinionsbildande
verksamhet under 1,5 år på Västbanken i Mellanöstern.
Linnea har varit engagerad i ideella verksamheter under många år och trivs i
enheter för kollektivt samarbete vilket har lett till en stark tilltro till konceptet
student- och folkrörelse. Som engagerad och ungdomsledare i scouterna,
Svenska kyrkan och Socialdemokraterna har hon byggt upp en stark känsla för
inkludering och förankring. Hennes engagemang inom Samhällsvetarkåren har,
bortsett från ordförande, kretsat som studentrepresentant i olika
styrelser/arbetsgrupper på institutions- och fakultetsnivå samt i fullmäktige och
valnämnd. Dessa engagemang har fostrat en stark tro på kollegialitet,
prestigelöshet, kommunikativa förmåga mellan individer och inom
organisationer samt att arbeta mot gemensamma mål och visioner. Hon har även
visat på god förmåga att särskilja sin roll som politiskt engagerad och
studentrepresentant.
Som ordförande och presidial med ansvar för universitetsgemensamma frågor
på Samhällsvetarkåren har hon suttit i LUS ordförandekollegium och arbetat
med frågor inom Studentlund. Detta har gett henne en god möjlighet att få
förståelse och insikt i hur AF och nationer fungerar och vad de bidrar med till
studentlivets bredd. Hon har även fått förståelse för kårernas olika
förutsättningar, för Campus Helsingborg och fått förståelse för hur LUS i större
utsträckning kan få stöd av medlemskårernas heltidare i LUS representation
gentemot universitetet. Hon har även fått en god förståelse och attityd att vara
arbetsgivare och att arbetsleda, vilket kommer vara henne till godo i LUS.
Linnea har på ett övertygande sätt visat sina goda mediaerfarenheter under sitt
år som ordförande och detta kommer bidra starkt till att LUS kan fortsätta
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utveckla sitt mediala opinionsbildande arbete. Genom sitt politiska engagemang
har hon mycket god förståelse för besluts- och förankringsstrukturer på
kommun och regional nivå fungerar. Genom sina engagemang har hon väldigt
god förståelse för hur universitetet, Lunds kommun och regionen styrs och kan
påverkas samt de ansvarsfördelningar som finns. Dessa erfarenheter har varit
förberedande i den praktiska förståelsen att vara oerhört påläst inför möten, då
det inte finns utrymme att svara utan förankring och full förståelse för frågan.
Linnea är bestämt inte färdig med kårpolitiken och har under senaste året fått
mersmak att fokusera på utbildningsfrågor ännu mer än tidigare. Hon har
reflekterat över de kommande frågorna som kan komma under nästa
verksamhetsår så som översynen av den universitetsgemensamma förvaltningen,
kvalitetssäkringssystemet för grundutbildning och forskarutbildning och det
kommande arbetet med högskolepedagogik. Hennes förståelse och syn på hur
frågor kan drivas på många olika plan samtidigt i kombination för hennes
process- och lösningstänkande kommande bidra starkt till LUS. Hon har
reflekterat och uppvisat god förståelse av vikten att kunna lita på sina kollegor
och arbeta självständigt vilket kommer skapa en mycket god arbetsmiljö både
för henne och för alla delaktiga. Detta med ovanstående anledningar bedömer
LUS valberedning att Linnea kommer göra ett excellent år i LUS presidium.
LUS valberedning vill därmed nominera Linnea Jacobsson till LUS presidium
(2+0) för verksamhetsåret 2015/2016.

I tjänsten,
Nikolas Pięta Theofanous
Valberedningsordförande
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