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Mitt namn är Martin Hansen, jag är 27 år gammal och när jag inte arbetar på heltid för
studenterna studerar jag statsvetenskap. Jag har varit kåraktiv sedan 2014 – främst inom
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet i fullmäktige, styrelsen och som ordförande 16/17,
men även inom LUS som studentrepresentant och som nuvarande ordförande.
Jag kandiderar till en post som studentrepresentant i universitetsstyrelsen då jag ser hur de
erfarenheter och kvaliteter jag förvärvat under åren skulle komma till stor nytta där. Under det
gångna året som ordförande för LUS har jag, dels som en del av universitets ledningsgrupp
men också som ständigt adjungerad i universitetsstyrelsen, en omfattande bild av hur Lunds
universitet fungerar och vilka utmaningar verksamheten står inför. Jag har en god förståelse
för hur fakulteterna ser på sig själva och Lunds universitet idag och jag har lärt mig om den
fina balansgången mellan styrning och insyn som universitetsstyrelsen utövar. Men framför
allt är jag uppdaterad på vilka som är det aktuella frågorna i LUS, universitetet och
universitetsstyrelsen.
Som ordförande för LUS har jag också fått chansen att känna alla kårer och lära mig om
deras förutsättningar. Min erfarenhet av att samla alla kårernas perspektiv och förståelserna
för hur viktig en bra förankringsprocess är två saker som skulle göra mig till en pålitlig och
effektiv studentrepresentant. Det skulle underlätta inte bara i mötesrummet utan också i
samband med de möten (förmöten och andra möten som kårerna öskar sig) som
representanterna har tillsammans med kårerna.
På ett liknande sätt har det varit mycket givande att koordinera dialogen mellan kårerna och
representanterna i den forskningsnämnden och centrala forskarutbildningsnämnden – jag
känner mig införstådd också i forskningsdelen av universitet.
I rollen som ständigt adjungerad i universitetsstyrelsen under detta verksamhetsår har jag
också lärt känna både styrelsens ledamöter och rollen som studentrepresentant. Jag vet
vilken mängd förarbete det rör sig om, hur den typiska årscykeln för universitetsstyrelsen ser
ut och hur de frågor (återkommande såväl som nästa års fokusfrågor) som kommer att lyftas
under nästa år bäst kan passa in i LUS interna arbetsgång. Det är kunskap som jag tror är
bra att ha också som ett stöd för kårerna i planeringen inför året.
Nästa verksamhetsår kommer att behandla många viktiga frågor i vilka jag har tidigare
erfarenhet som kan tjäna studenterna väl. Jag har under året jobbat med flera av dessa,
varav ett axplock är: Lunds universitets etablering på Brunnshög, styr- och
resurstilldelningssystemet för universitet, skapandet av ett besökscentrum i universitetshuset
och internationaliseringsarbetet vid Lunds universitet.
Som studentrepresentant i universitetsstyrelsen skulle jag med stor glädje och stolthet
fortsätta att driva kårernas frågor och bistå med min kompetens både inom och utanför
mötesrummet.

