Hej!
Mitt namn är Emil Sandgrim och jag läser på juristprogrammet i Lund. Varför jag har valt att ansöka till
Lundegårdsstyrelse har att göra med min stora passion för journalistik och yttrandefrihet. Eftersom jag såg
en möjlighet att kunna få göra någonting bra för demokratin, medborgarna och studenterna, var detta ett
självklart val för mig. Jag vill påverka samhället och studentlivet genom den litterära formen och erbjuda en
kvalitativ informationskanal kring det som sker i världen, Sverige men framförallt Lund. Lundagård har stor
potential och sådan räckvidd, vilket därmed erbjuder mig en sådan möjlighet Jag har vidare ett stort intresse
av kunna få arbeta med organisatoriska frågor som berör en tidning. Likväl tror jag att min bakgrund lämpar
sig väl för en sådan position.
Jag är en social, ambitiös och utåtriktat kille från den småländska kuststaden Västervik.
Mina fritidsintressen sträcker sig över ett vitt spektrum. Jag har sedan barnsben varit aktiv med alla möjliga
sporter medan jag under skoltiden alltid har åtagit mig diverse uppdrag. Jag har t.ex. varit aktiv inom
elevrådet och Skol IF (idrottsförening) på gymnasiet. Med andra ord är jag en person som gillar att ha flera
bollar i luften.
Min tid i Lund har präglats av mycket studier men även av ett stort engagemang i kårens tidning. För
närvarade är jag chefredaktör för juridiska föreningens tidning, Dissidenten. Den posten har jag innehaft
sedan jul men jag har dessförinnan verkat som skribent för tidningen. Att ha både erfarenhet som skribent
och nu som chefredaktör, har lett till att jag har inbringats stor förståelse och inblick för det journalistiska
arbetet. Jag tror att jag kan se på journalistiska frågor från olika perspektiv, vilket jag även finner som
fördelaktigt om man sitter i en tidningsstyrelse.
Vidare har jag med tanke på min personlighet, bakgrund och samtida position lärt mig att hantera
organisationsfrågor av olika slag, inse nödvändigheten av samarbete/kompromiss samt betydelsen av
tydlighet i ledarskap. Som chefredaktör består mitt arbete t.ex. av att leda månadsvisa sammanträden med
tidningens skribenter och fotografer. Dessutom sköter jag planeringen inför varje nummer och upprätthåller
ständig kontakt med tryckeriet, skribenterna samt juridiska föreningens styrelse. Att få ansvara över ca 10
skribenter har även utvecklat mina ledaregenskaper, vilket jag också tror är viktigt. Annars består mitt arbete
i att kunna hantera gruppfrågor, fortsatt skrivande och ständig bollandes ideér med tidningens andra redaktör.
Det senare kan jag framförallt bidra med genom att komma med nya idéer till vad Lundagård kan
åstadkomma men som jag inte har kunnat göra själv mot bakgrund av Dissidentens begränsningar. Detta är
väl även av en av dem största skälen till varför jag söker posten. Lundagård har flera möjligheter.
Sist men inte minst kan jag även hantera juridiska frågor (eftersom jag läser juridik) och förstå den
ekonomiska aspekten av ens tidnings förfogande. Då jag hanterar Dissidentens budget, har det inneburit att
jag fått kunskap i att se var ens tidnings potential/möjligheter ligger och var dess begränsningar uppkommer.
Jag förstår vad som för stunden kanske måste prioriteras och vad som bör läggas mindre vikt vid. Jag förstår
att man ibland även kan fatta beslut som strider mot vad man vill och tror på men som är nödvändiga.
Dessutom tror jag att mitt arbete vid sidan av det ideella kan bidra till ett gott arbete i styrelsen. Jag har
arbetat som skattehandläggare på Skatteverket samt under längre tid verkat som lärarevikare på en
högstadieskola. Dessa två arbetsplatser har varit väldigt lärorika och inneburit mycket positivt för mig. Dels
har jag insett innebörden av noggrannhet och punktlighet i ens arbetsuppgifter, vikten av professionalitet i en
organisation/myndighet dels behovet av en bra kommunikation när det gäller klienter, medarbetare samt
medmänniskor.
Med det sagt vill jag inte uppehålla er mer med denna text utan i stället hoppas jag att vi ses. Om ni vill att
jag ska komplettera texten med något extra material eller om ni har någon fråga ni vill ställa mig, är det bara
att kontakta mig.
Allt gott,
Emil Sandgrim, juriststudent i Lund.
Kontakt:
emil.sandgrim@hotmail.se
073 0588 999

