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Kandidaturtexter för fyllnadsval vid LUS Ting 1
Vad heter du? Vilket förtroendeuppdrag kandiderar du till? Personlig introduktion. Tidigare
erfarenhet som är relevant för den post Du söker! Varför söker du detta förtroendeuppdrag.
Sebastian Persson

LUS Styrelse - Ledamot (3+0)

Mitt namn är Sebastian Persson, är 24 år gammal och är född och uppvuxen på
den skånska myllan. Jag har varit student i Lund sedan VT11 och har studerat
genusvetenskap, retorik, statsvetenskap och sociologi. Till hösten ska jag läsa
antingen statsvetenskap eller arbetsrätt.
Listan av engagemang och erfarenheter från studentrepresentants- och
styrelseuppdrag börjar bli ganska lång, nedan nämner jag de jag tycker är mest
relevanta.





Ledamot Samhällsvetarkårens styrelse 11/12 & 12/13
Ledamot LUS styrelse 12/13
Vice ordförande Samhällsvetarkåren 13/14
Vice ordförande LUS 14/15"

Jag söker detta förtroendeuppdrag då jag dels tycker att rollen passar mig väl,
men också för att jag tror att jag kan bidra extra mycket med tanke på de
uppgifter som tinget ålagt organisationen internt i verksamhetsplan för
verksamhetsåret. För mig är det viktigt att vi styrelsen har stor respekt och
ödmjukhet för begränsningen av sitt uppdrag. För mig är det också viktigt att vi
väljer en styrelse som presidiet känner sig tryggt med och fungerar som en
stöttande part till presidiet.
Med tanke på att jag dels har varit ansvarig för LUS ekonomi och dels för att jag
arbetat med samtliga av styrdokumentet som nu ska utvärderas tror jag att jag
skulle kunna vara extra nyttig som ledamot i styrelsen under innevarande
verksamhetsår.
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Moa Persdotter

LUS Styrelse - Ledamot (3+0)

Moa Persdotter heter jag och 23 år från Eksjö. Jag studerar pol.kand med
statsvetenskap som huvudämne. Jag ser mig själv som en lagspelare som har lätt
att kommunicera och komma överens med andra. Jag bjuder gärna på mig själv
och hjälper till då någon annan tagit på sig lite för mycket. Jag trivs bäst när jag
har mycket att göra och får jobba med påverkansarbete och mänskliga
rättigheter.
"Jag
satt
förra
verksamhetsåret
14/15
som
arbetsmarknadskoordinator på Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet. Från
vårterminen och fram till i vinter sitter jag även i Lillsjödals styrelse samt
arbetsgruppen för Experter i Team på uppdrag av LUS. Genom dessa uppdrag
har mitt intresse för LUS och arbetet inom LUS ökat. Jag tror att jag genom en
plats i styrelsen skulle kunna skapa en kortare informationsväg mellan de andra
uppdrag jag har genom LUS samt bidra med ett annat perspektiv på
studentfrågor och utbildningarna vid LU genom att jag jobbat med
arbetsmarknadsfrågor. Genom detta uppdrag har jag jobbat mycket med
avtalsskrivning, ekonomi, juridik och en hel massa administration (underförstått
med tanke på posten som koordinator). De är alla egenskaper som jag tror skulle
vara till gagn för LUS styrelses arbete. Jag har också arrangerat en del event med
andra kårer, så som The International Day och Case-events. Att jag därmed har
en god kontakt med övriga kårer ser jag som något positivt för styrelsen.
Jag är även detta verksamhetsår omvald till styrelsen för
studenthandbollsföreningen Botulfsplatsens BK som sekreterare. Jag är också
vald till studentrepresentant i fackförbundet Visions förbundsstyrelse. Tidigare
på gymnasiet har jag även varit elevrådsordförandeordförande samt ordförande
för Eksjö Ungdomsforum som är en partipolitisk obunden förening som
bedrivit ungdomsfrågor i Eksjö kommunfullmäktige.
Jag söker till LUS styrelse, då jag anser det vara ett av de finaste
studentuppdragen och jag gärna vill fortsätta vara kåraktiv under min tid vid LU.
Under mitt verksamhetsår på Samhällsvetarkåren har jag haft förmån att få jobba
tillsammans med valda presidialen Linnea Jacobsson. Hon har mitt fulla stöd.
Jag tror att min koppling till henne skulle vara LUS styrelse till fördel då vi är
vana att jobba tillsammans och ofta blir väldigt produktiva då vi får chans att
göra saker ihop. Det hela skulle med andra ord effektivisera LUS styrelse. Cecilia
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Skoug känner jag mer privat men det jag sett av henne då hon kommit till
Samhällsvetarkåren och talat om Universitetsstyrelsen har bara varit positivt! Det
skulle kännas väldigt roligt att få jobba med dessa två starka kårkvinnor.
Min syn på LUS styrelse är att främsta uppgift skall vara en stöttande
referensgrupp till LUS presidium. De som sitter i styrelsen får gärna ha olika
kårbakgrund men som gemensam nämnare att de kan ta upp kampen för Lunds
studenters rättigheter samt fungera som avlastande instans för presidiet. Det är
viktigt att gruppdynamiken inom styrelsen fungerar väl och att alla trivs i att
jobba med varandra. Mycket av mitt på Samhällsvetarkåren har gått till att få fler
aktiva medlemmar. Även om LUS inte har någon direktkontakt med studenter
behövs ändå mer information och kunskap kring LUS arbete nå studenterna,
och här tror jag att jag kan vara en bidragande kraft inom styrelsen. Framförallt
finns ett återkommande problem inom LUS med många vakanta
studentrepresentantplatser. Här tror jag att jag genom LUS styrelse kan vara till
hjälp med att få fler som kandiderar.
Nils Wetterberg

LUS Styrelse - Ledamot (3+0)

Hej, jag heter Nils. Jag har tidigare varit Vice Ordförande i Medicinska
Föreningen och har senaste verksamhetsåret suttit i LUS styrelse som har varit
ett intressant arbete. Jag tror at jag kan bidra med erfarenhet och kontinuitet,
både från min tid som kårheltidare men också från senaste året i LUS styrelse
där vi bland annat diskuterat personalfrågor och rekommenderat tinget de
punkter som ligger i årets verksamhetsplan. Jag har tidigare erfarenhet av
ekonomihantering och kan bidra med kunskap i exempelvis budgetberedning.
Jag tycker styrelsen främst ska ha en stöttande roll för presidiet i svåra frågor och
det är jag villig att bidra med.
Jacob Adamowicz

LUS Styrelse - Ledamot (3+0)

Jag läser femte året på Industriell ekonomi. Har läst kurser inom ekonomi,
företagsorganisation och matematik. Har utöver mina studier på LTH även
studerat nationalekonomi, engelska och retorik. Har under mina studier arbetet
på ICA innan jag började engagera mig på Teknologkåren och Sektionen.


Styrelseordförande, TLTH 14/15.
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Satt som ideell styrelseordförande för Teknologkåren. Den löpande verksamhet
för styrelsen innehöll bland annat hantering av arbetssituationen för heltidarna,
konkretisering av budget och beredning av fullmäktigehandlingar.
Specifika projekt under året har bland annat innehållit en större revidering av
budget, förändring av hur kåren fonder eventuella vinster och framtagandet av
ny struktur/organisation för utbildningsutskottet.



Kassör/Styrelseledamot, Sektionen för Industriell ekonomi vid TLTH
13/14.

Ytterst ansvarig för Sektionens ekonomi (ca 1,8 miljoner i omsättning).
Bokförde alla verifikationer, hanterade ekonomin och tog fram budgeten för
organisationen. Utöver detta tillkom styrelsearbete.


Styrelseledamot KFS bokhandel, 2013-

Styrelsearbetet innehåller ekonomiarbete och arbetsgivarfrågor.


Ordförande för Seniorskollegiet, Sektionen för Industriell ekonomi
14/15.

Gruppens huvuduppgift är att stödja styrelsen arbete och att främja långsiktigt
arbete på Sektionen. Arbetade främst med att hjälpa Styrelseordförande och att
ta fram en ny Styrelsesammansättning.
Jag vill fortsätta mitt engagemang och anser att jag kan tillföra till LUS
organisation. Har mycket erfarenhet av ekonomi och tror jag kan tillföra detta i
arbetet med LUS stiftelser. Jag tycker LUS styrelsearbete är viktigt eftersom de
är administrativt och ekonomiskt ansvariga för organisationen och stiftelserna
som är kopplade till organisationen. Organisatoriskt skulle man kunna se över
valprocessen för LUS-heltidare, hur tinget beslutar om budgeten och
medlemsavgiften samt se över investeringsdirektiv för stiftelserna.
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Therese Whass

LUS Valberedning - Ordförande (1+0)

Hej, Jag kommer från Östergötland och har snart varit i Lund i fyra år och läser
teologi. Jag är 27 år ung, brinner för ideellt engagemang och gillar fotboll.
Jag har tidigare varit vice ordförande med studiesocialt- och ekonomiskt ansvar
på HTS 13/14, ordförande för valberedningen på HTS, ordförande och ledamot
i valberedningen på AF 13-, styrelseledamot LUS 14/15, mötesordförande på
LUS ting 14/15 samt diverse poster inom svenska kyrkans unga.
Jag söker detta uppdraget för at jag tror att jag har tillräckligt med erfarenhet för
att kunna hantera LUS valberedning och en realistisk bild av vad uppdraget
innebär, jag har dessutom tiden och skulle tycka det var kul. Jag värnar om
likvärdiga intervjuer, bra kommunikation med presidiet och framförhållning för
att få till ett gott valberedningsarbete.
Cecilia Skoug Studentkårer Syd - Representant (1+1)
Mikael Novén
(3+0)

Universitetsgemensam

forskarutbildningsnämnd

Jag heter Mikael Novén och jag arbetar för närvarande som projektassistent på
ett forskningsprojekt i neurolingvistik på LU. I projektet ansvarar jag för
mikrostrukturavbildning av regioner av hjärnan som vi misstänker har med
språkbearbetning att göra. Detta gör vi med hjälp av
magnetresonanstomografi. Tidigare har jag varit väldigt engagerad
studentrörelsen. Jag har arbetat mycket med forskarutbildningsfrågor, främst
på fakultetsnivå (LTH) men även strategiskt på universitetscentral nivå (i
universitetsstyrelsen). Numera färdigutbildad civilingenjör i teknisk
nanovetenskap. När jag inte arbetar tycker jag om att träna, främst kampsport,
och spela instrument, främst gitarr. För närvarande sitter jag i gröna studenters
riksstyrelse.
Tidigare erfarenhet som är relevant för den post Du söker!
Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor på TLTH 2011/2012 Hade där
även ansvar för forskarutbildningsfrågor tillsammans med representanter från
doktorandsektionen. Satt även som representant i forskningsberedningen som
var organet med övergripande ansvar för forskarutbildningsfrågor under
fakultetsstyrelsen.
Fakultetsstyrelsen för LTH 2012-2014
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Universitetsstyrelsen 2013/2014
Diverse institutionsstyrelser.
Har genom mina engagemang närt och utvecklat en stor respekt och tycke för
goda förankringsprocesser. Tillsammans är vi starka! Kommunikation och
öppenhet mellan alla nivåer av studentrepresentanter är vad som bygger en
stark studentröst!
Varför söker du detta förtroendeuppdrag?
Jag har varit väldigt engagerad i forskarutbildningsfrågor på främst
fakultetsnivå. Jag tycker att rollen som doktorand är väldigt spännande (och
har som mål att fortsätta att forska som doktorand till våren). Det är en känslig
balansgång mellan att vara student och anställd. Det är så otroligt många
vinster som kan göras i en universitetscentral forskarutbildningsnämnd. Det
gäller att nämnden prioriterar rätt från början och verkar för att doktoranders
rättigheter stärks och förtydligas, att anställning blir norm och långsiktigt den
enda finansieringsformen för en doktorand och att vi tänker på
forskarutbildningens kvalitet. Det sistnämnda arbetade vi mycket med i LTHs
forskningsberedning där vi från studenthåll drev igenom gemensamma
kursdatabaser, en gemensam och tydlig mall för en individuell studieplan och
liknande. Jag vill gärna sitta i denna nämnd därför att jag tror att jag kan göra
mycket nytta med ett rikt kontaktnät i och god förståelse för universitetets
ledning och god inblick i vardagen som doktorand på många olika delar av LU
genom många kontakter från studentåren och nu genom forskningsprojektet.
Jag samarbetar bra med människor och vill se till att ha en bra kommunikation
med alla kårer men särskilt med LDK och doktorandsektionen vid TLTH.
Amalia Foukaki
(3+0)

Universitetsgemensam

forskarutbildningsnämnd

I am a doctoral student within Business Administration and have been involved
in the working committee of LUSEM before undertaking duties as the vice
president of LDK. I remained active with LDK for the past two years (my term
just ended in June 2015). Although I decided to step out of LDK, I remain very
interested in continuously working with PhD issues - both in the side of research
education as well as in regard to working conditions for doctoral candidates, as
researchers and teachers. Vice president of LDK for the terms 2013/2014 and

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 3:e vån. Internpost HS 31
Telefon 070 821 31 17 E-post ordf@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

Bilaga 3a

7 (11)

2015-09-11
LUS Ting

Lunds Universitets Studentkårer
Cecilia Skoug
Ordförande

2014/2015. Board meeting representative of EDR (LUSEM) for the term
2012/2013.
My vision is to establish the most efficient communication possible between the
large body of PhD students and the University. I believe that my previous
experience as LDK vice president has qualified me with hands-on knowledge in
regard to a number of issues and challenges that require urgent attention, for the
benefit and welfare of Lund University's PhD students.
In addition, during my term I have come to realise that a number of matters are
differently handled among the various departments of the university, causing
confusion and uncertainty to the PhD students. Learning from each other and
bringing harmonisation (to the degree that this is possible), would be one of my
priorities in this new position."
Carolina Koronen
(3+0)

Centrum för samhällets resiliens - Styrelseledamot

Hej! Jag heter Carolina Koronen och jag är en käck och redig brud med lika
mycket energi som fingertoppskänsla. Jag gillar när det är mycket fart - men då
ska det helst vara jag som sitter i förarsätet. Jag studerar vanligtivis
Ekosystemteknikprogrammet vid LTH. Det innebär självklart att jag är nördig,
smart, skarp och logisk. Men det innebär också att jag bryr mig om människor
och vår miljö. Hållbarhet är lite av min grej. Sitter just nu som Vice
Kårordförande för studiesociala frågor vid TLTH. Varit Phös för W-sektionen
(Phös = anordnat och chefat över mottagningen för alla nyantagna på
programmet) och därefter även varit ordförande för W-sektionen (W-sektionen
är en sammanslutning av alla W-studenter i alla årskurser - som en minikår!). Jag
har även jobbat mycket med med jämlikhets- och likabehandlingsfrågor.
Jag vill ta mig an denna posten förutsättningslöst. Jag ser stora
utvecklingspotentialer i var, när, hur och varför som LU ska satsa mer på att
utveckla samhällets resiliens.
Daniel Fülep Medicon Village Advisary Board - Ledamot (1+0)
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Mitt namn är Daniel Fülep och jag påbörjade mina studier vid Lunds Universitet
på det systemvetenskapliga kandidatprogrammet. Efter att jag har påbörjat mina
studier vid universitet fick jag chansen för att vara med i VentureLabs
inkubatorprogram med mitt företag. Det var första gången jag kom i nära
kontakt med universitets tredje ben: innovation och nyttiggörande. Sedan dess
brinner jag för innovation och kommersialisering av idéer, både från studenter,
forskare och andra innovatörer.
Under de senaste åren har jag fördjupat mig själv inom ämnet genom olika kurser
och träningstillfällen samt applicerade mina kunskaper genom olika engagemang
i studentorganisationer, företag och organisationer vid Lunds Universitet.


Företag på VentureLab (2012)

Jag startade mitt första företag på inkubatorn VentureLab där jag jobbade med
utveckling av IT-lösningar.


Heltidare och styrelseledamot på LundaEkonomerna (2012-2013)

Jag hade huvudansvaret för marknadsföring och kommunikation. Tillsammans
med mina kollegor i styrelsen ansvarade vi för det dagliga arbetet samt
utvecklade kårens långsiktiga strategi.
Jag även initierade ett projekt (med en annan aktiv på kåren) som heter Startup
Camp vars syfte var att inspirera studenter vid EHL för att förverkliga egna idéer.


Leapfrogs stipendie från LU Innovation Systems (2013)

Jag fick ett stipendie för att medverka i ett utvecklingsprojekt inom området
""smarta hem"".


Ordförande på entreprenörskapsföreningen FENA (2013-2014)

Under mitt ordförandeskap:
(1) jobbade FENA med att förbättra situationen för utländska studenter som vill
starta företag i Sverige genom att belysa frågan på olika plattformer i samarbete
med flertalet entreprenörskaps- och innovationsaktörer i Lund och vid Lunds
Universitet
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(2) startade FENA ett program tillsammans med VentureLab, LU Open, Ideon
innovation samt VINNOVA där man matchade ihop erfarna entreprenörer med
unga idéägare för att förverkliga nya innovationer samt erbjuda
grundfinansiering för dessa projekt.


Medarbetare på utvecklingsenheten LU Open (2014-pågående)

Jag är medarbetare (på deltid) vid den tvärvetenskapliga utvecklingsenheten LU
Open vid Lunds Universitet där jag jobbar med att involvera studenter i interna
och externa innovationsprojekt."
Jag söker denna post eftersom pga följande saker:
1) Bristande kunskaper om innovation och nyttiggörande
Enligt en undersökning som genomfördes av Sten K Johnson Centre for
Entreprenurship under sommaren 2015 har studenterna och rådgivande
personal vid LU (studievägledare, karriärvägledare mm) bristande kunskaper om
innovationsaktörerna vid universitet och i regionen. Det finns dock ett stort
behov från studenternas sida för att medverka i innovationsprocesser och
applicera kunskapen som de har lärt sig i skolan.
Flera av dessa innovationsaktörer har redan visat ett intresse för att skapa en
gemensam plattform för att enklare nå ut till målgruppen studenter och
rådgivande personal. Medicon Village är inte en del av detta samarbetet men kan
finnas ett stort behov för att medverka.
2) Involvera studenter i Medicon Village
Det räcker inte bara att informera studenter om de olika innovationsaktörerna
utan man måste erbjuda rätt aktiviteter till dessa studenter för att de ska vara
villiga för att medverka. Många av företagen som sitter på Medicon Village
skriker efter kompetensen som studenterna besittar. Genom att arrangera
innovationstävlingar samt skapa strukturer där studenter och företag kan träffas
kan detta behovet tillgodoses. Sådana plattformar kan utvecklas mha finansiering
från regionala, statliga och EU utvecklingsfonder.
3) E-hälsa
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Detta är ett område som Advisory Board har redan prioriterat. Under 2014 och
början av 2015 fick jag möjligheten att medverka i en utvecklingsprojekt vars
syfte var att ta fram en mobil lösning för att bekämpa akne. Genom detta
erfarenhet har jag en praktisk kunskap om olika brister och utmaningar när det
gäller projekt inom e-hälsa och kan därför fungera som en bollplank till Advisory
Board.
4) Bra komplement till Carlos Urey
Carlos Urey är den redan valda ledamoten som representerar LUS. Han är
doktorand vid den Medicinska fakulteten och är därför den rätta personen för
att representera den forskningsintensiva delen av universitet. Jag har erfarenhet
av industrinära samarbeten och innovation, vilket gör att jag är ett utmärkt
komplement till Carlos."
David Gustavsson

Lundagård - Styrgruppsledamot (2+0)

Jag är en 22-årig lundabo och nanoteknolog som det senaste halvåret har suttit
som Informationsansvarig på Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola.
Mina stora intressen är vetenskap, musik, kuriosa och friluftsliv. Och
informationsspridning av alla dess slag, så klart."
Informationsansvarig på
TLTH, mötesvana från flertalet organisationer, bland annat Friluftsfrämjandet
och Svenska Kyrkan. Jag tycker att det är intressant hur Lundagård har rört sig
mot att täcka LTH och TLTH mer och mer, och tycker att det också borde synas
i antalet engagerade på tidningen.
Styrgruppens jobb är inte att styra det redaktionella, men jag tror att min närvaro
i styrgruppen skulle hjälpa Lundagård i sin strävan att bredda täckningen, om
inte annat så genom en ökad kontaktyta organisationerna emellan.
Dessutom skulle det vara personligt utvecklande att sitta med i ett så speciellt
och stort maskineri.
Linn Broman Fanborgen - Fanbärare (1+4)
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Efter att ha kommit till Lund hösten 2011, har jag hunnit med en hel del inom
studentlivet. Främst har jag varit engagerad i Östgöta nation, där jag under tre år
var förman (bland annat som balgeneral 2013 och källarmästare 2014). Utöver
det har jag varit engagerad i programföreningen Personalvetare i Lund (PiL),
bland annat som ordförande för arbetsmarknadsutskottet, och var också delaktig
i projektgruppen för Samhällsvetarkårens bankett Carpe Conscientiam 2012.
Den studiesociala delen var en av de avgörande faktorerna när jag skulle välja
studieort och än idag, fyra år senare, tycker jag att Lunds studentliv har mycket
att erbjuda. Jag har nyligen blivit klar med min kandidat i Personal- och
arbetslivsfrågor, och kommer att fortsätta att studera inom psykologiområdet.
I övrigt är jag en jordnära och social person som tycker när det händer saker och,
framför allt, att vara ""där det händer"". Jag har ingen tidigare erfarenhet av att
bära fana, men i och med mina uppdrag som bland annat källarmästare och
balgeneral på Östgöta nation har jag stor förståelse för den noggrannhet och
engagemang som krävs för denna typ av arrangemang. Det allra viktigaste med
denna post är, enligt mig, att man hela tiden tänker på att man representerar
universitetet och uppträder därefter. Dess långa historia och traditioner är några
av de saker som utmärker LU och som vi bör vara stolta över, och att få vara en
del av dessa traditioner är något som jag har velat under flera år.

I tjänsten,
Cecilia Skoug
Ordförande
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