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Inkomna kandidaturer
Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds Universitet. Gerdahallen –
Styrelseledamot (3+3) (0+3)
Gerdahallens styrelse
Michelle Kanne
Är du student vid Lunds universitet?
Ja
Vilken post kandiderar du till?
Styrelseledamot i stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds Universitet,
Gerdahallen
Berätta lite om dig själv, varför du söker detta förtroendeuppdrag samt vilka relevanta
förtroendeposter du haft som är till din fördel inför den post du nu kandiderar till?
Jag heter Michelle Kanne och läser 6e terminen på läkarprogrammet. Jag har
sedan 2011 när jag flyttade till Lund varit en aktiv motionär på Gerdahallen.
Sedan våren 2013 är jag även instruktör och Gerdahallen ligger mig varmt om
hjärtat. Jag vill att vår verksamhet ska vidareutvecklas och jag är angelägen vara
en del i denna utveckling. Jag tror att det bästa sättet att vara detta är genom att
vara insatt i vilka utmaningar vi står inför både på lång och kort sikt - att delta
diskussioner och fatta för verksamheten viktiga och strategiska beslut. I och med
mitt breda kontaktnät som jag fått genom tidigare nationsengagemang och som
instruktör tror jag att jag skulle vara en bra representant för studenter i Lund.
Som instruktör träffar jag varje vecka ett 50-tal motionärer och får direkt
feedback på verksamheten och hur beslut och förändringar mottas. Jag förstår
givetvis att styrelsen mer jobbar med långsiktiga än operativa mål men det är
ändå bra att ha våra motionärers önskemål i åtanke.
Under mina första år i Lund var jag mycket engagerad inom
nationsverksamheten, HT13-VT14 var jag heltidsanställd på Östgöta Nation
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VT15 förtroendevaldes jag till senior i kuratorskollegiet. Med denna erfarenhet
tror jag att jag skulle vara en utmärkt studentrepresentant i Gerdahallens styrelse.

Region Skånes studentråd- representant (1+1) (0+1)
Simon Markgren
Kandiderar till posten i region skånes studentråd
26-årig norrbottning som just nu har uppehåll från sjuksköterskeprogrammet
och sitter som ordförande för Vårdvetenskapliga Studentföreningen och
språkrör för Corpus Medicum. Jag vill sitta i detta studentråd då det är en
blivande arbetsgivare för en väldigt stor del av de studenter som jag företräder i
både Vårdvetenskapliga Studentföreningen och Corpus Medicum.

Jubileumskommittén – Vetenskap (1+0) (1+0)
Mitt namn är Elin Folkesson och jag kandiderar till posten som representant i
Jubileumskommittén
Vetenskap.
Jag precis börjat forskarutbildningen på Medicinska fakulteten vid Lunds
Universitet. Mitt huvudområde är biomedicin med inriktning ortopedi och
molekylär skelettbiologi. Jag började läsa i Lund redan 2010, sedan dess har jag
tagit kandidat- och masterexamen i biomedicin och även läst Fördjupningskurs
i Humanbiologi vid MedFak. Detta innebär att jag har en stark anknytning till
studentlivet i Lund då jag har läst här väldigt länge. Under min tid som
biomedicinstudent var jag mycket engagerad i kåren, Medicinska Föreningen
(MF), framförallt på den utbildningsbevakande sidan men även den sociala. Jag
har varit både styrelseledamot och ordförande för det Biomedicinska
Utbildningsrådet (ett utbildningsbevakande organ inom MF), jag har suttit i
Nämnden för Biomedicinsk, Medicinsk och Folkhälsovetenskaplig utbildning
(en utbildningsbevakande nämnd inom Medicinska fakulteten) samt varit en av
redaktörerna för MFs kårtidning Sonden. Jag har även suttit som
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studentrepresentant i den Studiesociala kommittén för Biomedicin, också en
kommitté inom Medicinska fakulteten. Alla dessa poster har gett mig stor
erfarenhet av kommittéarbete med allt vad det innebär; mötesvana,
problemlösning, mm, samt att jag utvecklat mina färdigheter inom kreativitet
och social förmåga. Jag älskar att sitta i kommittéer och bolla idéer! Jag har även
jobbat lite på nation, vilket gör att jag har en viss erfarenhet av den sidan av
studentlivet också, samt hjälpt till att anordna inspirationsdagar för
biomedicinstudenter och anordnat resor för Lunds biomedicinare till Biobollen,
en nationell brännbollsturnering för biomedicinstudenter. Detta gör att jag är
disciplinerad och kan planera, men även uppfinningsrik och företagsam.
Jag har i princip ända sedan jag började plugga biomedicin velat forska, och nu
har jag äntligen fått göra det! Därför känner jag den här posten skulle ge mig
möjlighet att få visa världen vilken fantastisk forskning som bedrivs vid Lunds
Universitet. Jag älskar forskning och försöker komma över så mycket
populärvetenskap jag kan! Jag har under mina år fått testa på att forska (genom
olika projekt under utbildningen) inom många olika områden, vilket ger mig en
bredd inom i alla fall den medicinska vetenskapen. Men jag är även intresserad
av annan forskning, jag älskar historia och språk (jag har även läst en kurs i
nygrekiska), och jag vet att Lunds Universitet bedriver fantastisk forskning även
inom humaniora men som kanske inte syns lika mycket som den
naturvetenskapliga och tekniska forskningen. Det är en sak som jag skulle vilja
ändra på. All forskning ska synas lika mycket! Kanske genom seminarier, öppna
hus
eller
populärvetenskapliga
föredrag.
Jag skulle tycka att det var väldigt roligt att få sitta på den här posten och jag ser
fram emot att få bolla idéer med andra som har samma passion för vetenskap
och universitetsliv som jag!
Odeums Styrelse (2+0) (2+0)
Mitt namn är Alicia Rempler och jag skrev till dig tidigare i månaden
angående min plats som studentrepresentant i Odeums Styrelse. Jag vill
gärna bli omvald till denna post då styrelsearbetet varit både roligt,
tufft och givande, och vi har i styrelsen nu lärt känna varandra och
har förståelse för hur vi vill gå vidare det kommande året. Jag har
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bra insikt i Odeums verksamhet, både genom mitt senaste år som ledamot
i styrelsen samt sångare i Lunds Akademiska Kör. Jag studerar för
närvarande juristprogrammet vid Lunds Universitet där jag har två år
kvar.

I tjänsten,
Therese Whass
Valberedningens ordförande
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