Hej vänner,
LUS Ting letar efter valberedningsordförande och jag är intresserad av detta
uppdrag. Efter lite snack med LUS presidium har jag kommit fram till att skicka in min
kandidatur, men jag har lite saker som jag vill flagga för.
Som ni kanske vet sitter jag som Studentlundskoordinator just nu. Detta är ett
heltidsuppdrag som jag genomför under hela 2018 och det är något som står över
alla andra uppdrag jag kan tänkas ha inom studentlivet. Därför vill jag flagga för att
om jag blir vald till valberedningsordförande under ert extrainsatta ting, kommer jag
inte börja jobba med uppdraget på riktigt förrän terminsstart VT2019. Jag har
diskuterat frågan med presidiet om att ifall valtinget väljer mig kommer jag troligtvis
sammankalla valberedningen högst två gånger under höstterminen och bara kunna
vara med på tingen i begränsat antal. Jag kommer heller inte ha tid att rekrytera
representanter till valberedningen (något som jag har förstått är en inofficiell
arbetsuppgift för ordförande) och därför behöver kårerna ansvara för att hitta
representanter helt själva. Om tinget önskar att ha fyllnadsval av poster under
hösten, kommer jag behöva god framförhållning och mycket tålamod av tinget. Våren
kommer inte vara något problem.
Det var den tråkiga delen. Nu berättar jag om den roliga delen: mig själv! Jag har
varit aktiv i min studentkår HTS sedan 2014 och suttit på diverse poster (såsom SFS
ombud, fullmäktige, studiesociala utskott, sociala utskott samt vice kårordförande).
På LUS har jag suttit som stu.rep i SHRG, fanbärare för Fanborgen och LUS ting
sekreterare. Mina erfarenheter från valberedningsarbete kommer från förra
verksamhetsåret i SFS valberedning som jag sitter kvar i detta verksamhetsår med.
Avslutningsvis kan jag beskriva mig själv som en kåraktiv med mycket erfarenhet
från hela studentlivet och jag hoppas att tinget ser mig som en bra kandidat till
valberedningens ordförande.
Allt gott,
Sissela Sjöberg

