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Nomineringstext Jack Senften
Jack, 28 år, är en föreningsräv från Malmö som studerar media- och
kommunikationsvetenskap. Sitt utbildningspolitiska engagemang påbörjade Jack
under sina studier på Österlens folkhögskola och han har under sina sex år i
Lund haft flera uppdrag på Samhällsvetenskapliga fakulteten och
Samhällsvetarkåren,
däribland:
programföreningen
för
pol.kand,
stadgerevisonsgrupper, kommittéer, fullmäktige-ledamot, ledamot av
kårstyrelsen, ordförande för Samhällsvetarkårens utbildningsutskott,
representant i institutionsstyrelsen, representant i fakultetsstyrelsen och ledamot
av utbildningsrådet. Utöver detta så sitter Jack för närvarande som vice
ordförande med ansvar för fakultetsgemensamma frågor på Samhällsvetarkåren
samt i styrgruppen för moocs-projektet, pedsamIT. Under verksamhetsåret
15/16 han också suttit i olika arbetsgrupper under ordförandekollegiet.
Jack känner starkt för utbildningspolitisk och söker sig till LUS presidium för att
ge av sin tid och kunskap. Han har en god uppfattning om vad LUS är och vad
han skulle vilja arbeta med att förbättra. Det han främst lyfter fram själv är att
ordförandekollegiet är LUS och att hans tyckande kommer i andra hand.
Han vill uppmuntra, möjliggöra och stödja kårerna i sin diskussion så att
ordförandekollegiet kan fungera effektivt som ett tyckande organ. Jack har också
en önskan om att hitta en form där LUS skulle kunna arbeta mer med att föra
upp sina frågor på agendan än att agera reaktivt.
Jack tycker att LUS fungerar bra idag och att organisationsformen bör behållas.
Förvaltarskapet väger tungt för Jack och det han skulle vilja skruva på är hur
LUS kan ta till vara på sina studeranderepresentanter på ett bättre sätt. Jack tror
på vikten av god förankring med LDK när det kommer till doktorandfrågor.
Valberedningen tror att Jack med sin gedigna kunskap om utbildningspolitiska
frågor och LUS, mötesvana och förankring bakåt i tiden kan tillföra ett
långsiktigt perspektiv åt LUS och göra ett gott arbete på och åt LUS.
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LUS valberedning vill därmed nominera Jack Senften till LUS presidium (2+0)
för verksamhetsåret 2016/2017.

I tjänsten,
Therese Whass
Valberedningsordförande
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