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Valärenden
Det har sedan det senaste tingsmötet kommit in ett antal motkandidaturer till vakans.
Dessa motkandidaturer har inte valberetts då är emot en vakant och sedan tidigare
utlyst post.
I fallet med NanoLund så bör tinget diskutera mandatperioden för den valda
kandidaten. Enligt LUS postregister så ska posten väljas på kalenderår, medan
föregående valberedning har utlyste posten i våras - vilket antyder att deras intention
var att välja posten på verksamhetsårsbasis. NanoLund utlystes inte heller inför
valtinget december 2018. Tinget har befogenhet att sätta den mandatperioden de
önskar. I så fall drar vi tillbaka utlysningen för NanoLund inför kalenderåret 2020.
Undertecknad har inte noterat någon särskild anledning till varför NanoLund skulle,
till skillnad från merparten av övrig verksamhet, skulle följa kalenderåret istället för
verksamhetsåret. Undertecknad har även pratat med ansvarig på NanoLund, så
styrelsen är medvetna att en förändringen av mandatperioden kan ske.
Samtliga kandidater har fått chans att inkomma med en mer extensiv text för att
komplementera sin kandidatur (ca. ½ A4). Om de inte har gjort detta så har den
ursprungliga intresseanmälan klistras in.
Vid tangenterna,
Gustav Ekström
NanoLund (2+0)
Karolis Sulinskas
Hello,
My name is Karolis Sulinskas and I would like to apply to become a student
representative on the NanoLund Board. I am not certain of the information
required to apply for this position, however, I can say that I have been part of
the NanoLund as a student for two years and I am a first year masters student
in the Nanoscience Master program. If any further information is needed
please let me know!
Best regards,
Karolis
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Ivan Unksov
I apologize for being unable to present myself because of travelling for the
conference. I’m Ivan Unksov, PhD student at Solid State Physics and NanoLund
since 2018. I’m studying the biophysics of protein molecular motors, constructs
that are able to propel themselves over nanometer-sized distances using chemical
fuel. I’m the member of doctoral students section of LTH Student Union and the
Lunds Nation. I have no previous experience of that kind but would like to
become student representative in the board of Nanolund for a couple of reasons.
First of all, I will stay within NanoLund for at least the next three and a half years,
and I wish to live these years in a best possible environment, which means I have
to take my part in creating that environment. Secondly, as a PhD student I do
research but I also take courses and teach students. I believe it is often good to
ask somebody who combines the roles of student, researcher and teacher when
there is something to improve: for just one example, how do we guide both
undergraduate and PhD students in using the research equipment available at
NanoLund. Also, as an international student, I see things from the perspective of
people who are coming from abroad to study with NanoLund, and I want to help
those members of our community to be heard. Furthermore, this stage of my
PhD studies is exactly when I would wish to be the representative, already
knowing a lot about Nanolund but not as busy as PhD students typically are in
their last years before defense, so I have some time and energy required for this
position. Thank you for considering me as a candidate. Below find the picture of
me.
Oskar Strömberg
Har sagt att han kommer närvara. Har inte skickat in text.
Marina Peltonen
Ingen bekräftelse har inkommit, men intresse har uttryckts.
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Marcus Hothar
My name is Marcus Hothar and I’m one of the PhD students at the
Department of Energy Sciences at the Faculty of Engineering at Lund
University. I’ve been a member of the Department for approximately one and
a half year by now and before this I was studying Chemical Engineering at
Lund University.
As the name of my Department might indicate, my main research subjects are
heat transfer and energy storage. I am investigating various fluids that can be
used as cooling and heating media as well as for energy storage by
investigating their thermophysical properties and perform calculations as well,
for example, compare their heat transfer capabilities with other alternatives.
The main kind of fluids that I am currently considering is what is called
nanofluids and this is the reason why I and my supervisors found it suitable
to join NanoLund. Nanofluids are colloids where solids, in this case
nanoparticles, are dispersed into a liquid. The presence of the nanoparticles
usually results in a higher density, heat capacity and thermal conductivity at
the cost of an increase in the viscosity of the fluid as well. One of the main
challenges with this kind of fluids is their stability, another one is the new
parameters that come into consideration such as particle size and porosity.
I am a member of the PhD-section at TLTH. When it comes to previous
experience in academic organizations and before I started to pursue the art of
engineering, I was a board member at the HTS-union and one of the two
student representatives that attended the board meetings at the Department
of History here at LU.
I have only recently started to get in touch with NanoLund so my experience
is somewhat limited in this particular organization though my hope is to
change that and become more involved as I believe that nanotechnology is
something that is of great importance for many fields of interests not the least
for some of the activities in our heat transfer group. The reason why I am
interested in the position as a student representative at NanoLund is because I
want to contribute to the organization and spread the awareness of
NanoLund across the relevant departments of the university for the reasons
that I mentioned in the previous sentence.
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Motkandidatur för Gerdahallen (Hanna Dagsgård) (0+1)
Suppleantpost
Hej!
Jag är intresserad av suppleantposten i Stiftelsen för motionsverksamhet vid
Lunds Universitet, Gerdahallen.
Under mina år i Lund har jag aktivt engagerat mig i dess studentliv. Under
mina första år drogs jag som hästtjej naturligt till Lunds Akademiska
Ryttarsällskap och om det är något jag lärde mig där så är det vad motion gör
för en students mentala hälsa. HT18 engagerade jag mig för första gången i
Teknologkåren samtidigt som jag sökte till min drömplats i studentlivet - Edil.
Innan detta har jag aldrig riktigt varit medveten om vad kårerna gör och därav
aldrig varit särskilt nyfiken. Under 2019 har jag mer och mer fått upp ögonen
för LUS arbete och har blivit taggad på att engagera mig som funktionär.
Suppleant i Stiftelsen känns för mig som en bra nivå att lägga mitt fortsatta
engagemang på då det även speglar mitt intresse för motion och hälsa.
Simma lugnt,
Hanna Dagsgård
Motkandidatur Fanborgen (Jack Senften) (0+4)
Suppleantpost
Ja, jag kan bekräfta kandidaturen. Jag kommer nog inte att närvara (lite
beroende på om andra ärenden som jag är involverad i kommer lyftas) då det
sammanfaller med LUNAs RK men en kortare presentation är väl att jag har
haft en myriad olika poster, bla som vice ordförande för SAM och LUS. Sitter
för närvarande i Antagningsnämnden, UK och Folkuniversitetet.
Jag söker posten som suppleant i fanborgen helt enkelt för att den är vakant
och jag gärna står till tjänst om det skulle behövas, samt för att fanborgen är
en rolig och viktig tradition som bör bejakas. Finns där några specifika frågor
så vet nog någon hur en ev. skulle nå mig för att ställa dem, annars så har jag
nog inte så mycket mer att tillägga.
Hoppas ni har ett soft Ting!
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Lundagårds styrgrupps ordförande (1+0)
Efter letande så har vi hittat en kandidat. Anna Alsmark är tidigare redaktör för
Lundagård och är idag verksamhetsledare/projektledare vid Författarcentrum Syd. Vi
inväntar en komplementerande kandidaturstext.
Lundagårds styrgrupp (Emil Sandgrim) (5+0)
Emil Sandgrim har uttryckt ett intresse av att kandidera, men har ännu inte inkommit
med en kandidaturstext. Han skulle i så fall ställa upp till omval, andra året. Kan
eventuellt komma en komplementering. Emil är aktiv i Lundagård.
Motkandidatur Donationsstyrelsen (Daniel Bromée) (1+0)
Daniel Bromée har uttryckt en vilja att sitta i Donationsstyrelsen igen (omval, andra
året). Han har dock inte inkommit med en kandidaturstext.
I tjänsten,
Gustav Ekström

Ordförande
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