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Valärenden
Hej Tinget!
Valberedningen är nu så stor att vi kan fungera – det är kul! Vi är i full gång med
förberedelserna för vårens alla valting. Det har inkommit kandidaturer till
fyllnadsval och i samråd med presidiet skickar jag dem direkt till er. Jag gör detta
för även om det finns en fungerande valberedning hade jag inte lyckats samla
den och kandidaterna i rimlig tid innan dagens ting. Finner inte heller att det
skulle vara befogat att skjuta upp fyllnadsval till tinget i mars då det då är så kort
tid kvar av mandatperioden.
Tänkte också att ni önskar att vi håller fokus och lägger energi på valtingen hellre
än fyllnadsvalen. Jag hoppas ni håller med mig och genomför fyllnadsval idag.
Allt gott
Therese
Övermarskalk Fanborgen (1+0) (1+0)
Caroline Ljungqvist
Personlig introduktion
Mitt namn är Caroline Ljungqvist, jag är 24 år gammal och jag påbörjar strax
sjätte terminen på ämneslärarutbildningen. Jag har studerat i Lund sedan
vårterminen 2012 och valdes in i fanborgen som bärare för LUS 2013 där jag
sedan dess har varit aktiv. Jag är också aktiv i Humanistiska och Teologiska
studentkåren där jag bland annat sitter i styrelsen, dock kommer jag denna
terminen bara att läsa 15 hp på grund av tillgodoräkning av tidigare studier vilket
gör att jag bedömer att jag kommer att ha tid till detta uppdrag.
Tidigare erfarenhet
Jag har varit fanbärare i omkring 2,5 år nu. Under den tiden har jag deltagit på
alla typer av bärningar som fanborgen genomför och har därför god kännedom
inte bara om hur en vanlig professorsinstallation går till utan även hur
rektorsuppvaktningen på första maj eller doktorspromoveringen går till.
Under dessa år har jag även hoppat in som marskalk när det har behövt vid olika
tillfällen till exempel när vi har haft kungen på besök eller som i höstas då den
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koptiska påven gästade Lunds universitet så jag vet vad det innebär att vara
marskalk
och
inte
bara
fanbärare.
Varför

jag

sökt

detta

förtroendeuppdrag

För mig personligen har fanborgen varit det roligaste uppdraget jag har haft
under alla mina år som student och därför skulle det vara väldigt kul att få
fortsätta vidare till övermarskalk för fanborgen. Som jag tidigare nämnt har jag
erfarenhet som är nödvändig för att kunna axla rollen som övermarskalk för
fanborgen.

Jag har under åren som aktiv även lärt känna många av de andra som brukar bära
och jag tror det är en fördel när det behövs extra bärare till olika högtider. Jag
tycker också det är viktigt att skapa en bra gemenskap mellan bärarna så att de
vill komma på bärningarna utan att behöva inkalla allt för många inhoppare vid
varje tillfälle, och att de vill stanna på efteraktiviteten. Jag vill få folk att känna
att fanborgen är rolig.
Jag vet att det är väldigt svårt att få fanborgen att samlas utanför bärningarna för
att träna, inte minst för att tidigare övermarskalkar har försökt förr men jag tror
att ändå att det skulle hjälpa bärarna så att de vet vad de ska göra om de fick
träningar i hur en bärning går till.
Då denna post fyllnadsväljs så är det bara en termin kvar på mandatperioden
och jag tror därför att det kan bli svårt att försöka förverkliga en massa projekt
och idéer som rör posten åtminstone av vad som är kvar av den här
mandatperioden. Däremot så vet jag att tidigare övermarskalkar har skissat på
att göra en pamflett eller liknande för hur fanborgen ska fungera. Det tror jag
inte är ett projekt som skulle vara realistiskt att försöka avsluta under våren 2016
men jag tror att jag skulle kunna fortsätta med det arbetet och förhoppningsvis
få en möjlighet att fortsätta med det under nästa mandatperiod.
Lisa Alexis
Mitt namn är Lisa Alexis och jag skulle vilja ställa upp till fyllnadsvalet för
posten som Övermarskalk för Lunds studenters fanborg.
Jag har varit fanbärare för Kalmar Nation sedan hösten -14 och jag tycker att det
är ett roligt och ärofullt uppdrag.
Jag tycker både att de akademiska traditionerna är väldigt viktiga samt känner att
jag skulle behöva en större utmaning nu, och tror därför att posten som
Övermarskalk skulle passa mig.
I övrigt studerar jag till arbetsterapeut, termin 3 av 6 och trivs väldigt bra.
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Med vänliga hälsningar
Lisa Alexis
Campus Helsingborgs Ledningsgrupp (3+0) (1+0)
Styrelseledamot i Campus Helsingborgs Styrelse (3+0) (1+0)
Hej!
Mitt namn är Johanna Björkman och jag kandiderar till posterna som
representant i Campus Helsingborgs Ledningsgrupp samt styrelseledamot i
Campus Helsingborgs Styrelse.
Jag är intresserad av dessa poster då det skulle vara både roligt och givande för
min post som Ingenjörssektionens ordförande. I vilket jag är en representant för
alla Campus Helsingborgs ingenjörsstudenter och då också kan föra fram dessas
åsikter och tankar.
I januari 2016 tillträdde jag min post som ordförande men har enda sen min
studiestart vid campus 2014 engagerat mig inom sektionen, t.ex. vid
introduktionen då jag satt med i projektgruppen.
Jag hoppas att ni tar min kandidering under övervägande.
Lundagårds styrgrupp (4+0) (1+0)
Var hälsad kära fru valberedningsordförande,
Härmed tillkännager jag min avsikt att kandidera till ledamot i Studenttidningen
Lundagårds styrgrupp.
Jag hoppas kunna bidra med strategiska insikter om hur en framgångsrik
mediekanal kan drivas på 2010-talet.
Ödmjukast,
Tom Samuelsson
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Gerdahallens styrelse (3+3) (0+2)
Emma Greiff
Hej!
Jag heter Emma Greiff och studerar termin 4 på juristprogrammet här i Lund.
Jag fick höra från en bekant att det fanns en vakant post som suppleant till
Gerdahallens styrelse och att jag skulle mejla dig om jag var intresserad.
Eftersom jag själv tränar mycket, innan i tävlingssammanhang och numera för
nöjets skull och har varit medlem på Gerdahallen sedan ca 11 år tror jag denna
post hade passat mig perfekt. Träningscentret ligger mig varmt om hjärtat och
jag vill gärna vara med och utveckla det till det bättre!
Vänliga hälsningar,
Emma Greiff
Emilia Ängeby Eriksson
Mitt namn är Emilia Ängeby Eriksson. Jag kontaktar dig med anledning av att
jag har varit i kontakt med Anna Hafström angående ett eventuellt
styrelseuppdrag i Gerdahallens styrelse. Anna Hafström, som för närvarande
sitter i styrelsen, har rekommenderat mig att kandidera såsom
studentrepresentant i styrelsen. Jag läser för närvarande termin 4 på
läkarprogrammet och en stor del av min fritid ägnar jag åt att träna på
Gerdahallen. Jag har varit aktiv på Gerdahallen sedan 2012. Det skulle vara både
roligt och intressant att åtaga mig uppdraget som studentrepresentant.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 3:e vån. Internpost HS 31
Telefon 070 821 31 19 E-post v.ordf@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

