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Kandidatur till Fanbärare
Jennifer Kyllergård har inkommit med en kandidatur till Fanbärare (1+4 vakanta
poster):
Här är min kandidatur till i första hand ordinarie fanbärare och i andra
hand fanbärare suppleant.
Jag heter Jennifer Kyllergård, är 23 år och bor i Lund sedan lite drygt
fyra år. Jag studerar juristprogrammet vid universitetet och läser för
närvarande första året på masterprogrammet i International Human
Rights Law vid Raoul Wallenberg-institutet. Jag har ett stort intresse för
juridiska frågor i allmänhet men brinner framförallt för frågor som rör
mänskliga rättigheter, t.ex. migration och anti-diskriminering.
Som student i Lund har jag under årens gång tagit del i det härliga som
studentlivet har att erbjuda; gemenskap, mat, underhållning och
festligheter, vid såväl nationer, kåren som Akademiska Föreningen. Jag
har engagerat mig i diverse sammanhang och även låtit mig underhållas
av andras engagemang. För varje erfarenhet har jag känt mig växa som
ledare, deltagare, gäst och åskådare. Lunds universitet och Lunds
studentliv har gett mig oerhört mycket, och därför vill jag nu ge något
tillbaka. Jag kandiderar till fanbärare för LUS eftersom jag vill
representera Lunds universitets studentkårer och bära standaren som
stolt student. Med privilegiet att studera vid Sveriges främsta universitet
följer ett ansvar att göra det man kan och vill göra som student för andra
studenter vid universitetet och därför ser jag uppdraget som fanbärare
som hedersamt och inspirerande. Jag har starka armar och kan stå längre
perioder i samma position. Jag brinner för akademiska traditioner och
tycker att det är trevligt att socialisera med personer vid akademiska
tillställningar. Vad gäller klädkoden så har jag det som krävs; svart
klänning och svart kavaj samt vita handskar och studentmössa av
lundamodell utan brodyr. Jag är införstådd med den tidsåtgång som
krävs under året; de fasta bärningarna såväl som bärningar vid speciella
tillfällen.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 3:e vån. Internpost HS 31
Telefon 070 821 31 17 E-post ordf@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

Kandidatur: Fanbärare

2 (2)

2017-02-15
Tinget

Lunds Universitets Studentkårer
Björn Sanders
Ordförande

Vad gäller tidigare erfarenheter har jag innehaft följande uppdrag:
- Vice ordförande för International Student Committee vid Juridiska
Föreningen, HT14-VT15
- Hovmästare vid Blekingska nationen, HT15-VT16
- Tandemamiral för Blekingskas delegation i Tandem-stafetten 2016
- Köksmästare vid Blekingska nationen, HT16
- Brunchtjänsteman vid Blekingska nationen, VT17
Jag har under flera terminer i rad haft ansvar för utförandet av kår- och
nationsverksamheter och känner mig bekväm med att planera och utföra
uppdrag samt att leda andra. Jag ser uppdraget som fanbärare som ett
sätt att ge något tillbaka till universitet, och jag ser framemot att få bidra
med det jag kan under våren; att vara en stolt representant för Lunds
universitets studentkårer.
Med vänlig hälsning,
Jennifer Kyllergård

I tjänsten,
Björn Sanders
Ordförande
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