Motkandidatur LUS Presidium
Hej allihop,
mitt namn är Daniel Lundell och jag motkandiderat till posten LUS Presidium.
Jag är Civilingenjörsstudent, född och uppväxt i Hjärup. Har studerat vid Lunds Universitet(LU) sedan
2010. Jag är en driven och engagerade person. De senaste åren har jag skaffat ett stort intresse för
både studentpolitik och omvärldspolitik. Jag är väldigt analytisk och ser ofta sådant som andra
missar. Det som driver mig mest är viljan att påverka och förbättra för andra människor, både deras
förutsättningar och omgivning.
Uppdraget söker jag för att det är något som inspirerar och tilltalar mig. Det är spännande och
intressant med studentpolitik. Jag tycker att LUS har en viktig roll i påverkansarbetet mot Lunds
Universitet. Jag har under min tid som student varit med om utbildningsfrågor på flera nivåer, dels på
min egen kår och på Lunds universitet. På min egen kår var jag heltidare med ansvar för
utbildningsfrågor, det gav mig en stor insikt i de problem och frågeställningar som utbildningen har. I
det uppdraget hade jag även ansvar för doktorandfrågor, det gav mig en bild av vilka problem
doktorander står inför. Utöver det har jag det senaste året varit studentrepresentant i Lunds
universitets utbildningsnämnd. Utbildningsnämnden är de forum där flest utbildningsfrågor läggs
fram och diskuteras. De uppgifterna tillsammans har gett mig en väldigt stor insikt i utbildningsfrågor
vid LU som få andra uppdrag ger. Det är en stor kunskap och insikt jag vill föra med mig till LUS.
LUS är en organisation som ständigt utvecklas. Mycket uppgifter är olika från år till år. Det är viktigt
att LUS fortsätter att utvecklas och hittar en grund som alla kan stå på, både LUS och Kårerna.
Studentkårernas medverkan i LUS är otroligt viktigt då de bestämmer i slutändan. En sak som missas
idag är den stora mängden studentrepresentanter som tillsätts av LUS. Min egna upplevelse som
studentrepresentant är att en inte hör hemma ordentligt eller får nå ut med sin fulla potential. Jag
vill hitta nya områden och kommunikationssätt för studentrepresentanter att prata med Kårerna.
Jag vill att LUS ska kännas naturligt och givande för Kårerna att ta kontakt med och bolla idéer.
Framförallt vill jag att det ska vara en plattform för Kårerna att sträcka sig utanför fakultetsgränserna
och se gemensamma områden att samarbeta. Jag såg alltför ofta samma frågor diskuteras på flera
fakulteter när jag satt som presidial. Det finns en vinst i att stå enade. Ett exempel är
verksamhetsplanen som tas fram för LUS varje år. Om Kårerna i den tar fram att LUS ska satsa på
(t.ex.) E-lärande kan LUS tillsammans med Kårerna ta fram en gemensam strategi för att få ett
genomslag på hela universitetet samtidigt. Det är en otroligt viktig kraft som idag inte används!

