Mitt namn är Emma Petrusson och jag kandiderar härmed till den vakanta posten som suppleant för
ordinarie ledamot i Centra skyddskommittén. Jag läser matematik på naturvetenskapliga fakulteten
och börja VT13.
Under min studietid har jag framför allt varit aktiv i min kår LUNA med flera olika poster, framförallt
mot min institution Matematik Centrum. Där var min största roll ordförande för mitt studieråd under
två års tid, och vice ordförande innan dess. Fler poster som jag har haft är styrelseledamot i
Matematik Centrum under två år, representant för GUN, fadder sju gånger,
Studerandeskyddsombud, HMS representant, suppleant för JoL och totalt tre år i Representiva
kollegiet. Jag har även haft några fler mindre poster i mitt studieråd. Nu är jag även inne på mitt
andra år i Lus valting.
Efter att ha varit aktiv inom Luna i nu fem år och efter att de tre senaste ordföranden har varit mina
novicher känner jag att jag har gjort mitt där. Jag vill gå vidare till LUS som en naturlig väg och lära
mig mer och använda den erfarenhet jag har.
Något av de poster som jag har haft som har berört mig mest är som Studerandeskyddsombud och
HMS representant. Där nådde man direkt till studenterna och deras problem. Och med posten kunde
man direkt göra skillnad då vi hade en stor genomtäckande undersökning.
Något av det största påverkansarbete som jag har gjort är att komma ur krisen som blev när
matematikstudenterna miste sitt enda samlingsrum som var en plats för studier, umgänge och
ledningen för studierådets verksamhet. Det nya rum som blev matematikernas samlingsrum blev tre
gånger så stort, vi fick diskbänk installerat och läget blev den bästa tänkbara platsen.
Jag har även varit en av de ledande aktörerna för två ”Kandidatdagar” som är en dag med
gästföreläsare från bla företag som en liten arbetsmarknadsdag.
Med denna erfarenhet och ambitioner att fortsätta hjälpa studenternas röst så tror jag att jag hade
passat som suppleant för ordinarie ledamot i centrala skyddskommittén.

