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Vad är ditt namn? Jack Senften
Vad är ditt telefonnummer? 762270722
Vad är din mejladdress? jack.senften@gmail.com
Är du student vid Lunds uniersitet? Ja
LUS Valberedning - Ordförande (1+0)
Berätta lite om dig själv. Jag heter Jack Senften, läser fristående kurser mot en
kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap men också en del statsvetenskap. Jag
har min C-kurs kvar för min kandidat men kommer med största sannolikhet läsa en
master eller ytterligare en kandidat efter det. Som person skulle jag väl säga att jag är
rätt socialt lagd. Jag gillar att diskutera smått och stort, gärna över ett köksbord i en
korridor en sen fredagskväll. Jag är också någon som gillar att engagera mig i
organisationer över lag, det tog mig hela två dagar som nybliven och vilsen student i
lund innan jag var aktiv i min programförening och mitt kårengagemang har väl upptagit
det mesta av mitt studentliv efter det. I övrigt så gillar jag att läsa högar av böcker och
alla typer av spel som en kan tänka sig.
Varför vill du kandidera till just den här posten? Jag skulle vilja ge tillbaka lite av den
kunskap som jag tillskansat mig genom mitt engagemang i LUS. Jag tycker att
valberedningsarbete är viktigt och kul och detta är traditionellt en rätt svårfylld post
som kräver en insikt i LUS verksamhet som inte är jättelätt att få. Jag tror att jag på ett
förtjänstfullt sätt skulle kunna stötta kårernas representanter i sitt arbete med att
bereda kandidater och vara rådgivande och vägledande för det samlade arbetet. Jag har
också ofta skrutit till universitetsledningen om hur gedigna våra
valberedningsprocesser är, så då får jag la kavla upp ärmarna och bidra jag också ;).
Har du någon form av relevant erfarenhet, och isåfall vilken? Jag har suttit som vice
ordförande för samhällsvetarkåren under 2015/16 och som vice ordförande för lus
2016/17. Specifikt till valberedningar så har jag erfarenhet av valberedningsarbete
inom programförening och politisk partiorganisation men har också suttit som ledamot i
LUS valberedning tidigare.

