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Hej LUS Ting! Mitt namn är Ida Lunga och för ett par år sedan satt jag där ni sitter nu. Verksamhetsåret
2016/17 var jag kårordförande för Lunds naturvetarkår (LUNA) och med uppstarten av fyllnadsvalet av
prorektor hamnade jag som LUNAs representant i Universitetskollegiet (UK). Efter att mitt mandat som
kårordförande tog slut fortsatte jag som representant i UK under hela prorektorsprocessen.
Genom den nuvarande rektorsprocessen har jag också varit representant för LUNA och har därför god
kännedom om den nuvarande situation och arbetet som gjorts innestående verksamhetsår, utöver min
erfarenhet av tidigare process. Något jag vill poängtera är att jag är väl medveten om vilket mandat jag har haft,
och vilket jag skulle ha ifall jag blir vald. Att sitta på en enskilds kårs mandat skiljer sig ifrån att representera
kårerna gemensamt via LUS.
Tidigare erfarenhet av att arbeta som företrädare för LUS har jag min beskärda del av, främst i Internationella
rådet, Lunds proteinsproduktionsplattform (LP3) och LU Futura. I alla dessa instanser har jag jobbat med
kontinuerlig återkoppling till kårerna och avrapportering, vilket jag finner är en självklarhet när en har
uppdraget studeranderepresentant, och det är självklart något jag planerar att fortsätta med.
I den nuvarande processen har frågan om mandat varit av extra vikt på grund av uppstådda situation, och jag
skulle vilja säga att jag har hanterat det på ett bra sätt. Jag har försökt att kommunicera så tydligt som möjligt när
gränserna för mitt eget uppdrag nåtts och fokuserat på att vara lösningsorienterad för alla parter inblandades
skull.
Utöver mina erfarenheter i LUS och UK har jag jobbat mycket med just rekrytering och valberedning. Jag sitter
för närvarande på posten som ledamot i Naturvetenskapliga fakultetens lärarförslagsnämnd (LFN), och har
gjort det i fem terminer nu. Där har jag skött påverkansarbete med fokus på att utveckla nya processer för
sakkunnighantering och bedömning av pedagogisk merit kvalitativt, för närvarande arbetar nämnden med att
implementera flera av förändring som LUNA drivit.
Jag har i två år varit ledmot i Naturvetenskapliga fakultetens valberedning, under förra dekanvalet och var under
min kårordförandetid delaktig i att driva arbetet som ledde till eslutet att studenter har rösträtt i
fakultetsvalberedningarna på Lunds universitet. Detta har gett mig god inblick i valberedningsarbete vid
universitetet och allt drama och konspirerande som hör därtill.
Jag hoppas att min text gett er en del iformation om mina erfarenheter att ta i beaktande, men jag vill framförallt
poängtera att det faktum att jag redan är delaktig i den pågående processen och därför har god insyn i den
nuvarande situationen, och minimalt med överlämningsarbete är väl vad alla upptagna kårmänniskor önskar sig.
Undrar ni mer är det bara till att fråga!
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