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Bilaga 2. Fyllnadsval
Stiftelsen Lunds Studentkårs Friluftsgård, Lillsjödal - Ekonomisk revisor
(1+0)
- Daniel Lantz
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa – Ekonomisk revisor (1+0)
- Daniel Lantz
Stiftelse Lunds Studentkårs Kreditkassa, ledamot (4+0) (2+0)
- Malin Mörk
o Mitt namn är Malin Mörk och jag kommer under hösten läsa
mitt sista år på Lunds Ekonomihögskola. Jag ser Kreditkassan
som ett viktigt bidrag inom LUS verksamhet och jag skulle
tycka at det vore otroligt roligt och lärorikt att få vara med i
arbetet att dels förvalta, men också vidareutveckla det jobb
Kreditkassan gjort så här långt Jag har stort intresse för
strategiskt arbete, marknadsföring och kommunikation, och jag
innehar en kandidatexamen inom både finansiering och
marknadsföring. Detta tror jag ka vara till stor hjälp för
Kreditkassan i det fortsatta arbetet. Personligen tror jag att det
är viktigt att upplysa studenter om at Kreditkassan finns och
fördjupa kunskapen hos studenter om ekonomiska frågor
snarare än at uppmuntra folk att söka lån. Enligt mig bör
Kreditkassan finnas till som ett steg på vägen till en hållbar
ekonomi för studenter. Om jag får möjligheten ska jag med
glädje bidra med min kunskap och mitt intresse för att
Kreditkassans syften ska nås på bästa möjliga sätt.
Disciplinnämnden (2+2) (0+2)
- Dante Zia
o Dante Zia ä nominerad av ordinarie ledamöter i
Disciplinnämnden, då de inte kan närvara på det sista mötet för
terminen och det därför skulle finnas ett behov av suppleant
som träder in Dante har enligt dem tackat ja till att kunna gå på
mötet, sam är juridiska avdelningen på LU informerade.
/LUS ordf
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I tjänsten,
Cecilia Skoug
Ordförande
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