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Dagordning valting 2
Datum: 2015-05-02
Tid: 17.30
Plats: Palaestra nedre, Palaestra et Odeum
1. Mötets öppnande
Mötets ordförande förklarar mötet öppet.
2. Val av justerare
Enligt stadgarnas 4.14. Protokoll justeras protokollet av tingets
mötesordförande och två av tinget utsedda justeringspersoner.
3. Justering av röstlängden
Enligt stadgarnas 4.15. Beslutsförhet har tinget rätt att fatta beslut om minst
hälften av antalet inrapporterade tingsledamöter är närvarande vid omröstning.
4. Mötets behöriga utlysande
Enligt stadgarnas 4.12.1. Ordinarie sammanträde skall kallelsen vara
tingsledamöterna tillhanda senast tio vardagar före sammanträdet. Enligt
stadgans 4.13.1 Ordinarie sammanträde ska handlingar och föredragningslista
finnas att tillgå senast fem vardagar före sammanträde.
5. Adjungeringar
Enligt stadgarnas 4.10. är följande personer ständigt adjungerade: Suppleanter
till ordinarie ledamöter, LUS presidium, valberedningens ordförande,
Tidningen Lundagårds styrgruppsordförande, ansvarig i fokusgrupp, LUS
personal, revisorer samt medlemskårs ordförande och vice ordförande eller
motsvarande företrädare. Övriga kan tinget adjungera till hela mötet eller till
enskild fråga.
6. Fastställande av föredragningslistan
7. Föregående mötesprotokoll
Inget föregående mötesprotokoll föreligger.
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8. Meddelanden
Information
9. Valförfarande
Beslut
Se bilaga
10. Valärende
Beslut
i.

Disciplinnämnden (2+2)
a. Valberedningens nominerade till ordinarie poster: Lehman
Benson och Dante Zia
b. Valberedningens föreslår vakantsättning av suppleantposterna
c. Inga motkandidaturer har inkommit.
Idag är Lehman Benson Jr källarmästare och styrelseledamot på Blekingska
nationen. Genom sitt mångåriga engagemang i nationslivet har Lehman en
gedigen förståelse för vad det innebär att vara student i Lund. Han är väl insatt
i högskoleförordningen, har erfarenhet av påverkningsarbete via styrelsen och
hyser det högsta respekt för det mångfacetterade ansvar som en plats i
disciplinnämnden innebär. Med anledning av detta nominerar LUS
valberedning Lehman Benson Jr till ordinarie ledamot i Disciplinnämnden.

ii.

Dante Zia sitter för närvarande som styrelseledamot i Teknologkårens styrelse.
Dante ser allvarligt på vikten av rättssäkerhet för studenter i alla studentlivets
instanser. Med ett intresse för juridik och erfarenheter av frågor av känslig
karaktär från såväl styrelsemöten som arbetslivet via SOS international ser
valberedningen Dante Zia som väl kvalificerad för en plats i disciplinnämnden
och nominerar honom till ordinarie ledamot i Disciplinnämnden.
Antagningsnämnden (2+2)
a. Valberedningen nominerade till ordinarie poster: Anders
Törnqvist och Mathias Wieman.
b. Valberedningen föreslår vakantsättning av suppleantposterna.
c. Inga mokandiaturer har inkommit.
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Anders har innehaft posten sedan 2012 samt varit tf. vice ordförande för nämnden
1 januari - 31 oktober 2013 och har ett stort intresse för ärendena nämnden
behandlar. Genom sin gedigna erfarenhet från kårvärlden i Lund bland annat genom
sitt vice ordförandeskap på Medicinska Föreningen 12/13, Medicinska Föreningens
Fullmäktige samt diverse LUS uppdrag kan han föra LUS och studenternas röst i
nämnden på ett mycket bra sätt. Anders är noggrann, intresserad av juridiska frågor
och duktig på att sätta sig in i regelverk och handlingar. Han tycker att
rättssäkerheten är viktig och vill se en bredd i nämnden så alla perspektiv kommer
med. Anders driver inga egna frågor och ser det som naturligt att förankra med
kårerna när principiella beslut kommer upp.
Mathias har suttit i nämnden i tre år och tycker att det är roligaste uppdraget han
haft. Förutom antagningsnämnden, där han är vice ordförande just nu, har Mathias
en gedigen erfarenhet från kårvärlden genom sitt vice ordförandeskap på Lunds
Naturvetarkår 13/14 samt diverse förtroendeuppdrag inom sin egen kår och på
LUS. Han vill fortsätta sitt uppdrag och hjälpa till i inskolningen av nya
studeranderepresentanter.
Mathias
tycker
antagningsstatistik
och
återbetalningsärenden på olika lärosäten är otroligt intressant läsning. Han har den
erfarenhet som krävs för att företräda LUS och studenterna på ett bra sätt i
nämnden. Att ta tillbaka relevanta frågor från nämnden till kårerna ser Mathias
som självklart och han värnar om en god stämning emellan
studeranderepresentanterna så att ärenden och beslut kan diskuteras på ett bra sätt.
iii.

Universitetsstyrelsen (3+0)
a. Valberedningens nominerade: Oskar Styf, Emil Nilsson och
Cecilia Skoug
b. Inga motkandidaturer har inkommit
Valberedningen har valt att nominera Cecilia Skoug till posten som
studentrepresentant i universitetsstyrelsen (US). Cecilia har tidigare varit ordförande
för Medicinska föreningen 2013/2014 och är ordförande för LUS verksamhetsåret
2015/2016. Hon har tidigare suttit i US som studentrepresentant 14/15 och sitter
med som ständigt adjungerad under 15/16.
Frågor som hon tror kommer vara viktiga under nästa år är dels arbetet med den
strategiska planen och i anslutning till den verksamhetsplanen men även doktoranders
karriärvägar och problematiken med stipendiedoktorander. Hon är väl insatt i dessa
frågor i och med sitt tidigare arbete i US.
Cecilia vill jobba med förankringsarbetet genom att hålla förmöten med kårerna och
därigenom få deras åsikter i de aktuella frågorna.
Valberedningen tror att det kunnande och de erfarenheter Cecilia har ger henne goda
förutsättningar för att representera Lunds studenter i universitetsstyrelsen.
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

Dagordning

4 (10)

2015-04-25
Tingsledamöter
Mötespresidium
Övriga för kännedom
Lunds Universitets Studentkårer
Cecilia Skoug
Ordförande

Emil sitter idag som presidial med ansvar för studiesociala frågor på
Samhällsvetarkåren och har gedigen erfarenhet från studeranderepresentant uppdrag
inom sin kår samt från LUS genom Studenthälsans rådgivande grupp,
Ledningsgruppen för jämställdhet och lika villkor och styrgruppen för Breddad
rekrytering och breddat deltaganden.
Emil visar på god förståelse kring vad US innebär och dess funktion, han säger själv
att det är bland det finaste uppdraget som finns inom LUS och skulle se sig själv som
ett språkrör för universitetets alla studenter. Emil vill lägga tid på förankringen med
kårerna och återkoppling. Han tror också att det kan finnas en vilja till att vara
mer proaktiva från kårernas sida och skulle vilja utforska det.
Inför kommande år ser Emil den strategiska planen och arbetet kring jämställdhet
som utmaningar för US. Valberedningen tror att Emil med sin kompetens och iver
kan bidra till US och föra studenternas röst på ett gott sätt. Valberedningen
nominerar honom således till uppdraget som ledamot i universitetsstyrelsen.
Oskar Styf har varit engagerad i studentlivet i många år. Han var kårordförande för
HTS 2013/14 och 2014/15 ordförande för LUS. Han är innevarande
verksamhetsår studentrepresentant i universitetsstyrelsen och var dessutom adjungerad
till styrelsen under året på LUS.
Oskar Styf vill göra universitetsstyrelsen till ett organ där kårerna kan driva viktiga
studentfrågor. Han säger att som representant och ledamot måste du våga föra fram
studenternas och kårernas perspektiv, våga kämpa och trycka på när det behövs,
samtidigt som du är inlastande och diplomatisk, allt detta för att nå studenternas
bästa vid universitetet. Han har under det gångna året drivit på vad gäller
jämställdhetsproblematiken. I vår drev han igenom ett historiskt beslut, att LU sätter
upp mål för jämställdhet som ska vara uppnådda 2020.
Oskar Styf säger att han vill arbeta ännu tydligare med att samla in kårernas åsikter
och engagemang när det kommer till universitetet strategiska och övergripande frågor.
Han vill arbeta med LUS och kårerna för att tillsammans hitta ämnen och frågor
som kan lyftas och drivas från studenthåll.
iv.

Universitetsgemensam utbildningsnämnd (3+0)
a. Valberedningens nominerade: Filippa de Laval, Oskar Johanson
och Tillie Johansson
b. Inga motkandidaturer har inkommit.
Filippa de Laval har varit engagerad i TLTH ända sedan studiestarten i Lund
2013 och är nu vice kårordförande med utbildningsansvar. Hon har lång
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erfarenhet av påverkansarbete, representation och förankring. Hon har bland
annat varit ordförande för TLTH:s utbildningsutskott och representerat
studenterna i en institutionsstyrelse, i programledningen och i LTH:s
utbildningsberedning. Filippa de Laval driver gärna frågor både i och utanför
mötesrummet.
Under det gångna året har Filippa de Laval deltagit i studentrepresentanternas
förmöten inför UN och är väl insatt i aktuella frågor och utmaningar för UN.
Hon anser att förankring är mycket viktigt och säger att det är det en
självklarhet för henne att alltid företräda studenterna och kårerna. Filippa de
Laval vill att kårerna ska kunna lyfta fler egna förslag i UN genom att arbeta
mer proaktivt och också kontakta kårerna i god tid före UN, för att ge kårerna
möjlighet att förankra eller ta reda på mer innan frågan diskuteras på förmötena.
Oskar Johansson hyser ett stort intresse för utbildningsfrågor och har arbetat som
vice kårordförande med utbildningsansvar på HTS. Oskar vill bidra med det
humanistiska och teologiska perspektivet som han anser saknas i gemensamma
utbildningsfrågor. För honom är det viktigt med förankring med kårerna och det
är någonting han vill jobba mycket med under det kommande året. Oskar har
god kännedom om vilka utmaningar UN kommer brottas med och även vilka
de största frågorna UN kommer att driva under årets gång. En nominering av
Oskar Johansson till UN kommer att vara givande både för LUS för
universitetet i helhet då han kommer att vara en god studeranderepresentant.
Med denna motiveringar nominerar LUS valberedning Oskar Johansson till
UN.
Tillie Johansson är för närvarande ordförande för Medicinska Föreningen. För
Tillie är den Universitetsgemensamma Utbildningsnämnden kanske det
viktigaste organet på universitetet och hon hyser ett brinnande intresse av att
avancera studenternas inflytande över sina utbildningar. Genom sitt årslånga
arbete i fakultetsstyrelsen på Medicinska fakulteten och sitt aktiva deltagande i
Ordförandekollegiet är hon väl införstådd i hur man arbetar mot universitet
centralt, både formellt och genom kårernas samlade röst. Tillie betonar vikten av
förarbete gentemot Utbildningsnämnden och lägger ett stort fokus på att
sammanföra kårernas gemensamma vilja genom förankringsarbete innan möten.
Men en starkare röst kräver också reflektion, varefter Tillie också vill arbeta
med konstruktiv återkoppling mellan kårerna. Hon är väl införstådd med vilka
frågor som kommer att vara aktuella för nästa verksamhetsår och valberedningen
är övertygad om att Tillie kommer att bidra till en säker och stark
studentrepresentation i Utbildningsnämnden. Med anledning av detta nominerar
LUS valberedning Tillie Johansson till en plats som ordinarie ledamot i den
Universitetsgemensamma utbildningsnämnden.
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v.

Universitetsgemensam forskningsnämnd (3+0)
a. Valberedningens nominerade: Valberedningen
vakantsättning.
b. Filippa de Laval motkandiderar.

föreslår

Mitt namn är Filippa och jag önskar härmed motkandidera till representant
i den universitetsgemensamma forskningsnämnden. Jag sitter för närvarande
som Vice ordförande med utbildningsansvar på Teknologkåren och har
innan dess två års erfarenhet av utbildningsfrågor inom program, institution
och på fakultetsnivå.
Jag söker uppdraget som studentrepresentant i forskningsnämnden eftersom
det är min mening att en grundutbildningsstudent bör ingå i nämnden. Detta
för att minska glappet mellan forskning och utbildning och för att nämnden
ska ha forskningsunderbyggnad för utbildningen i åtanke. Under året har
jag suttit som suppleant i LTHs forskningsberedning och jag har därför viss
insikt i vilken typ av frågor som diskuteras. Jag var också ansvarig för
Teknologkårens svar på forskningspropositionen. Jag ser uppdraget i
Forskningsnämnden som en spännande möjlighet att både arbeta för att
studenterna ska tar mer plats i forskningsfrågorna och att utvecklas på ett
personligt plan.
vi.

Universitetsgemen forskarutbildningnämnd (3+0)
a. Valberedningens nominerade: Ylva Persson, David Örbring och
Mikael Novén.
b. Inga motkandidaturer har inkommit.
Valberedningen har valt att nominera Ylva Persson till studentrepresentant i
forskarutbilningsnämnden (FUN). Ylva är vice ordförande för Lunds
doktorandkår (LDK) under verksamhetsåret 2015/2016. Hon har även
erfarenhet från ett flertal olika uppdrag inom och utanför sina studier, bland
annat tre år som doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen för naturgeografi
och ekosystemvetenskap.
Hon har under sitt år som heltidare varit LDKs kontakt med FUN och har
därmed insyn i de frågor som diskuterats i nämnden och nämndens arbetssätt.
Frågor som hon skulle vilja jobba med under nästa år är stipendiedoktoranders
villkor och rättigheter, bättre undervisningsmöjligheter för doktorander samt
individuella kursplaner. Hon vill även utveckla och förbättra denna nya nämnds
arbetssätt så att den kan komma Lunds doktorander till så stor gagn som
möjligt.
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Ylva vill förankra doktorandernas åsikter genom möten med LDK och LUS.
Valberedningen tror att Ylvas kunskaper och erfarenheter gör henne till en väl
lämpad kandidat för att representera doktoranderna i FUN.
Valberedningen har val att nominera David Örbring till studentrepresentant i
forskarutbilningsnämnden (FUN). David är ordförande för Lunds
doktorandkår (LDK) under verksamhetsåret 2015/2016. Han har erfarenhet
från en mångfald av uppdrag, både som student och utanför sin utbildning. Han
har bland annat suttit två år som doktorandrepresentant i intuitionsstyrelen för
utbildningsvetenskap och varit sekreterare för Geografilärarnas Riksförening.
De frågor han tror kommer att bli viktiga under nästa år är dels
stipendiedoktorands frågan. Han lyfte även frågan om doktoranders arbetsmiljö
då många doktorander sjukskrivs. David tror även att internationalisering
kommer att vara en viktig fråga nästa år, då det finns många doktorander som
skulle vilja engagera sig men där språket kan vara en barriär.
David vill arbeta för att hitta gemensamma ståndpunkter mellan
Teknologkårens och LDKs doktorander för att kunna föra fram en stark och
enad röst i doktorandfrågor.
Valberedningen tror att David kommer göra ett bra arbete med att representera
alla Lunds doktorander.
Valberedningen har valt att nominera Mikael Novén till studentrepresentant
forskarutbilningsnämnden (FUN). Mikael är doktorand i neurolingvistik.
Han har tidigare varit vice kårordförande med ansvar för utbildnings frågor vid
TLTH verksamhetsåret 2011/2012. Han har en bred bakgrund inom
utbildningsbevakning, till exempel har han suttit i universitetsstyrelsen
2013/2014 och är representant i FUN under detta år. Under sitt år som
heltidare i TLTH var han kontaktperson för doktorandsektionen och satt med
i LTH:s forskningsberedning.
Under detta år har han varit med och drivit frågor som doktoranders rätt till
förlängning samt inrättandet av en doktorandombudsman. Man har även jobbat
med att bygga upp bra relationer i nämnden. Under nästa år tror han att de
stora frågorna kommer att bli stipendiefinansierade doktorander och individuella
studieplaner.
För att förankra de åsikter som lyfts fram i FUN vill Mikael fortsätta jobba
med förmöten med LUS, LDKs presidium och TLTHs doktorandsektions
ordförande.
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Med detta i åtanke tror valberedningen att han kommer passa utmärkt i FUN
och kommer bidra med en kontinuitet i arbetet.
vii.

Universitets särskilda verksamheters styrelse (3+0)
a. Valberedningens nominerade: Oskar Johansson och Jacob
Adamowicz.
b. Valberedningen föreslår vakantsättning på övrig post.
c. Inga motkandidaturer har inkommit.
Oskar Johansson kommer från en torr fakultet och sitter just nu som vice
ordförande med utbildningsansvar på Humanistiska och Teologiska
Studentkåren och ställer upp för omval till USV. Oskar har utöver det
erfarenhet från grundutbildningsnämnden på sin egen kår, nämnden för
ämneslärarutbildningen samt diverse andra studeranderepresentantuppdrag.
Han är insatt i de frågor och den problematik som finns kring USV och vill
fortsätta sitt uppdrag. Enligt Oskar så är styrelsens utmaningar kommande år
att de behöver riktlinjer, tydlighet och mandat i sitt uppdrag. Han ser det som
en rolig utmaning och en möjlighet att skapa en förändring som är positiv för
studenterna och universitetet.
Oskar skulle vilja fortsätta jobba med förankringsarbetet med kårerna och
önskar att det kan komma ett gemensamt ställningstagande från kårerna kring
USV. Valberedningen ser att Oskar har den kompetens som krävs för att
fortsatt företräda studenterna och LUS i styrelsen och tror han kan göra ett gott
jobb som en aktiv och kritisk studeranderepresentant.
Jacob Adamowicz kommer från en våt fakultet och kommer under nästa år sitta
som heltidare på Teknologkåren. Han har erfarenhet från fakultetsstyrelsen på
LTH, styrelsen för LUKOM, ”institutionsstyrelsen” för CIRCLE samt
diverse uppdrag inom utbildningsutskottet på TLTH. Jacob tycker USV är en
spännande verksamhet och tror att han kan företräda LUS på ett bra sätt i
styrelsen med sina erfarenheter inom USV frågor. Han tror att utmaningarna
för styrelsen kommande verksamhetsår kan vara att utröna vad USV faktiskt
är, bör och ska vara.
Att hålla en god kontakt med LUS, kårerna och speciellt de kårer som berörs
extra av USV ser Jacob som extra viktigt. Valberedningen tror att Jacob har
goda grundläggande kunskaper om USV, vad det innebär att vara
studeranderepresentant och att han kan göra ett gott arbete i styrelsen.

viii.

LUS styrelse (3+0)
a. Valberedningens nominerade: Emil Nilsson, Ronja Lundgren
och Tillie Johansson.
b. Inga motkandidaturer har inkommit.
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Emil Nilsson är för närvarande ordförande på Samhällsvetarkåren och studerar
Service Management. Han har erfarenhet av hur LUS fungerar som
organisation och styrelsen ska agera som stöttande funktion för presidiet. Emil
har god kännedom om rollen man innehar som ledamot i LUS styrelse. Utöver
detta har Emil en vana av att arbeta med budgetering och bokföring vilket anses
vara en fördel. Valberedningen finner att Emil Nilsson är en god kandidat och
nominerar därmed honom till LUS styrelse.
Ronja Lundgren är i dagsläget ordförande på Humanistiska och teologiska
studentkåren. Hon anses ha en bra bild av vad posten som ledamot i LUS
styrelse innebär. Ronja är tydlig med att hon vill ha en öppen dialog och bra
kommunikation med kårerna och presidiet. Hon har god kännedom om den
stöttande funktionen styrelsen har till presidiet men även vilken roll kårerna
enskilt har genom sin erfarenhet från OK. LUS valberedning nominerar därför
Ronja Lundgren till ledamot i LUS styrelse.
Tillie Johansson är i dagsläget ordförande på Medicinska föreningen. Hon har
god kännedom om vad styrelsen jobbar mot och hur deras roll till presidiet ser ut.
Tillie har kännedom om styrelsens stöttande funktion men även om vilka
utmaningar styrelsen kommer att ha. Med detta sagt anser LUS valberedning
att Tillie Johansson är en god kandidat att ha i styrelsen och nominerar henne
därmed till ledamot i LUS styrelse.
ix.

Kultur- och museiverksamheterna vid Lunds universitet, LUKOM
(2+0)
a. Valberedningen nominerade: Jacob Adamowicz och Anders
Lundqvist Persson
b. Inga motkandidaturer har inkommit.
Valberedningen har valt att nominera Jacob Adamowicz till styrelsen för
LUKOM. Han kommer under nästa år vara heltidare på TLTH och studerar
nu industriell ekonomi. Jacob har innehavt ett flertal olika engagemang som
studentrepresentant och sitter i LUKOM under innevarande verksamhetsår.
Han lyfte att lagerproblem och ekonomiska bekymmer kommer vara de fortsatt
stora frågorna i samarbetsorganet.
Valberedningen tror att den kontinuitet och kunskap Jacob tillför till LUKOM
gör att han kommer göra ett bra jobb som representant för Lunds studenter.
Valberedningen har valt att nominera Anders Lundqvist Persson till styrelsen
för LUKOM. Han kommer under nästa år vara heltidare på TLTH och
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studerar nu Medicin och teknik. Han har ingen tidigare erfarenhet av LUKOM
men vet att en viktig fråga är det ekonomiska läget i verksamheterna. Han
tycker det skulle vara intressant att engagera sig i frågor utanför LTH.
Valberedningen tror att det intresse och en vilja att lära sig gör Anders väl
lämpad som representant i LUKOM.
11. Övriga frågor
12. Mötet avslutas

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

