Motkandidaturer valting 2
Detta är en samling av motkandidaturer inför valting 2. De är klassificerade efter post och
sedan individ. Ni kan hitta de dokument som har skickats in med kandidaturerna i mappen
Motkandidaturer i text. Undertecknad har sedan klippt in motkandidaturstexter men utelämnat
t.ex. CVn.
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Universitetsstyrelsen
Sanela Lulic
Hej alla,
Härmed motkandiderar jag, Sanela Lulic, till att sitta som studentrepresentant i
Universitetsstyrelsen.
För tillfället sitter jag som Vice ordförande med ansvar för universitetsgemensamma ärenden på
Samhällsvetarkåren. I min post ingår det att vara min kårs representant i nästan alla delar av LUS.
Detta innebär att det är jag som är går på LUS olika förmöten, bland annat US, för min kårs
räkning. Inte bara ligger det på mitt bord att vara SAMs expert på US, utan även på allt som sker på
universitetsnivå. Allt från utbildningsfrågor till forskningsfrågor.
Jag har även varit Samhällsvetarkårens representant i Universitetskollegiet och har arbetat med
rektorsprocessen under detta verksamhetsår. Detta är en av de frågorna jag främst vill arbeta med i
US. Rektorsprocessen är framflyttad och därefter kommer prorektorsprocessen. Prorektorn är
generellt den i rektorsparet som arbetar med utbildningsfrågorna, vilket gör prorektorn till den
viktigaste i rektorsparet för studenterna. Det hade varit bra för studenterna om det är någon som
sitter med i denna process som har arbetat med frågan under detta verksamhetsår. Speciellt någon
som är redo att ta sig an allt som kommer med att arbeta med denna frågan. Ytterligare en fråga
som jag hade velat arbeta närmare med är våra forskningsanläggningar och SVS, samt frågan om
myndighetskapital.
Givetvis kommer förankringen med kårerna vara det viktigaste då det är kårernas åsikter som vi
representerar, oavsett situation. Kommunikationen kommer alltså vara viktig att ha kontinuerligt
med kårerna men även med presidiet i LUS. Det är viktigt att presidiet ger repparna den
informationen som de behöver i frågorna och vice versa. Samtidigt är det viktigt att repparna ger
kårerna den informationen som de behöver för att kunna ta välinformerade beslut som blir bäst för
studenterna.
Jag ser fram emot era frågor under valtinget!
Bakom tangenterna,
Sanela Lulic
Robin Bernståhle
Hej bästa ting,
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Mitt namn är Robin Bernståhle. Det senaste läsåret har jag fått bära förtroende från er som
ledamot i universitetsstyrelsen. Det har varit ett spännande år, där jag fått arbeta med strategiska
frågor såsom pedagogisk meritering för våra lärare, det breda universitetet, universitets etablering
på Brunnshög och rektorsrekryteringen. I synnerhet har jag fått arbeta med rektorsrekryteringen
som representant i rekryteringsgruppen. Som ledamot i universitetsstyrelsen har jag fått samarbeta
med olika delar av universitetet och studentlivet.
Vi kan förvänta oss att nästa år blir minst lika händelserikt i rollen som studeranderepresentant i
universitetsstyrelsen. Frågan om utbildning i Science Village ska ros i hamn, ett nytt underlag med
fokus på breddad rekrytering ska tas fram i nästa antagningsstatistik och ett pedagogiskt
idéprogram författas. Den nuvarande spridningen av covid-19 har tvingat universitetet till
omställning, och den centrala frågan på allas läppar har varit; hur blir det med utbildningen? Det
kommer inte förändras inom kort. Just nu finns goda möjligheter att utvärdera hur väl
universitetets digitala infrastruktur fungerar och hur vi kan använda oss av erfarenheter från den
här tiden för att stärka utbildningskvaliteten framöver.
Vi står inför ett ledningsskifte på universitetet centralt. Innan dess ska rektor och prorektor
rekryteras, och under nuvarande läge kommer rektorsrekryteringen avgöras i september. Tills dess
ska kandidater intervjuas och det ska göras urval. Just nu är de första intervjuerna i
rekryteringsgruppen inplanerade till i början av juni, därefter ska en andra intervjuomgång hållas
efter sommaren. Efter intervjuerna kommer ett stort avgörande ske i universitetskollegiet, där vi
studenter är som starkast om vi är enade. Min nuvarande mandatperiod i universitetsstyrelsen och
därigenom rekryteringsgruppen sträcker sig till den sista juni. Jag söker dock förnyat förtroende i
universitetsstyrelsen för att kunna fortsätta vara studenternas röst i rekryteringsgruppen, som i det
här läget framför allt behöver kontinuitet. Likaså kan sägas om den grupp studenter som arbetar
närmast med rektorsrekryteringen, där många i gruppen kommer bytas ut under sommaren till
följd av avslutade mandatperioder. Även där är kontinuitet av största vikt för att kunna fortsätta
med en av de viktigaste processerna vi just nu har att hantera.
Det är med största ödmjukhet från många lärdomar av året som gått som jag nu ber om ett förnyat
förtroende.
I studenternas tjänst
Robin Bernståhle
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LU Futura
Linnea Karlsson
Hej LUS Valting!
Jag heter Linnea Karlsson och sitter förnärvarande som ordförande för Humanistiska och
teologiska studentkåren, HTS. Jag vill härmed motkandidera valberedningens förslag till
vakanssättning av en av ledamotsposterna i Ledningsgruppen för LU Futura.
Jag tror att arbetet i LU Futura skulle passa mig och mina förmågor väldigt bra, eftersom
jag tycker väldigt mycket om att utforska nya idéer och att diskutera dessa tillsammans med
andra. Den typ av nyskapande analys och brainstorming som LU Futura arbetar med tycker
jag är en väldigt viktig aktivitet för ett ledande universitet som LU då den bidrar till att ge
våra forskare och studenter nya perspektiv på framtiden, både den egna och samhällets. Att
samarbeta kring framtidsbilder är också ett viktigt sätt att förvalta den breda kompetens som
finns vid LU. Dessutom är det något som jag tycker det är extremt spännande att delta i. Jag
tror därför att jag skulle kunna bidra mycket till forumet om jag blev invald.
Jag är en kreativ och idérik person, som har lätt för att se möjliga kopplingar mellan olika
tankegångar. Detta är en styrka jag har uppmärksammat hos mig själv, då jag under min tid
här i Lund har studerat flera olika ämnen vid tre olika fakulteter. Mitt intresse för att
kombinera koncept och teman från skilda discipliner tror jag kan komma till verklig nytta i
ett forum som LU Futura, där människor från alla delar av universitetet samarbetar. Jag tror
verkligen på den tes LU Futura som tankesmedja har, nämligen att en tvärvetenskaplig
ansats och dialog mellan företrädare för olika tankesätt är nödvändig för att lösa komplexa
samhällsproblem.
Genom att prata med en av de sittande studentrepresentanterna i LU Futura har jag förstått
att just den här posten skiljer sig en del från de flesta andra studentrepresentantsuppdrag på
LUS och på våra kårer, eftersom diskussionerna i detta forum sällan handlar om studenters
rättigheter eller villkor i sig. Istället handlar studentrepresentationen här om att se till att
student- och utbildningsperspektivet finns med i de visioner och projekt som arbetas fram.
Detta kan handla om att lyfta fram utbildningsutveckling och sammanflätning som något
som är lika avgörande som forskningsutveckling. Jag föreställer mig att det också kan
handla om att lyfta frågan om vilken roll studenterna kan spela i universitetets samverkan
med det omgivande samhället. Att se till att de seminarier och övriga event som LU Futura
anordnar är tillgängliga, relevanta och attraktiva för studenter är givetvis också en viktig
fråga. Om jag blir invald i LU Futura hoppas jag kunna bidra till att studenter vid LU får
med sig ännu rikare erfarenheter härifrån genom att hjälpa till att hitta och utveckla
inspirerande initiativ som de kan ta del av. Självklart vill jag även diskutera sådana initiativ
med kårerna, för att få deras perspektiv.
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Jag arbetade som forskningsassistent på institutionen för ekonomisk historia i cirka tre år.
Detta arbete har gett mig erfarenheter som jag tror är relevanta för den post jag nu söker.
Genom att arbeta som en del av en forskningsgrupp lärde jag mig att vara flexibel och
prestigelös i mitt arbete, samtidigt som jag också fick träna mig i att lyfta fram egna idéer.
Som forskningsassistent fick jag även erfarenhet av att arbeta i projektform. Det är ett
arbetssätt som jag trivs med, vilket jag tror kan vara till nytta i LU Futura eftersom arbetet
där har just en projektkaraktär. Som forskningsassistent arbetade jag med datainsamling och
analys för att bygga upp en databas om svensk innovation. Jag hade bland annat ansvar för
att genomföra två intervjuserier för projektet – jag planerade, genomförde och analyserade
intervjuerna. Jag författade också en rapport om regionala innovationsmönster på uppdrag
av Region Skåne tillsammans med Josef Taalbi, postdoc vid ekonomisk-historiska institutionen
(https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/rs_innovation_0528_final4.pdf
). Genom att arbeta som forskningsassistent har jag fått en inblick i hur akademiskt arbete
fungerar som jag inte kunnat få av enbart studier, som jag verkligen tror kan komma till
nytta i diskussioner med forskare.
Under mitt år som ordförande för HTS har jag även suttit i fakultetsstyrelsen på HTfakulteterna. Här har jag fått delta i diskussioner om hur våra ämnen kan och bör utvecklas
strategiskt samt hur våra studenters kompetenser kan bidra till att lösa framtida
samhällsproblem. Jag tycker dessa diskussioner är mycket givande, och jag skulle tycka om
att fortsätta diskutera hur olika kompetenser och perspektiv kan kombineras för att hantera
relevanta frågeställningar även utanför HT-sammanhanget.
Jag vill också lyfta fram min HT/S-fak/EHL-bakgrund på grund av att jag tror att mina
samhällsvetenskapliga studieval gör att jag kan komplettera Ida Lungas naturvetenskapliga
inriktning väl.
Uppdraget som ledamot i Ledningsgruppen för LU Futura är ett omfattande uppdrag. Efter
att ha talat med en av de sittande studentrepresentanterna anser jag att jag har förståelse för
tidsåtgången samt hur arbetsbördan är fördelad över tid. Utifrån detta anser jag att jag har
tid för uppdraget och är beredd att lägga ner det arbete som krävs. Jag skulle tycka att det
vore väldigt roligt, och se det som ett mycket stort privilegium, att få ta mig an och göra det
bästa av denna post.
Vänligen,
Linnea Karlsson
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Hans Schiemann
Hej Gustav!
Jag önskar att motkandiderar till posten som LU-Futura representant. Jag är sen tidigare kår- och
nationsaktiv som nu önskar ta på mig en lus post, och kände att futura lät som något intressant för
mig.
Mvh Hans Schiemann
Universitetskollegiet
Malin Bruce
Jag söker dessa poster eftersom jag som ordförande för LUS kommer att ha god insyn i flera organ
och kommer att vara förankrad i kårernas arbete under nästa år. Jag vill utnyttja positionen som jag
fått för att kunna ge ett så stort mervärde som möjligt till studentpåverkan vilket är anledningen till
att jag kandiderar till representantposter inom UK, det kommunala studentrådet, det regionala
studentrådet samt Samverkansrådet.
Sedan bland annat mitt år som kårordförande för Teknologkåren har jag mötesvana och erfarenhet
av representation.
Jag kommer under nästa år att sitta i US som jag ser som särskilt meriterande för UK, arbeta med
bland annat bostadsfrågan som jag ser som särskilt meriterande för de kommunala och regionala
studentområden, samt ha andra sammanhang med dekanerna i bland annat RL vilket jag ser som
meriterande för samverkansrådet.
Fanbärare
Gustav Christensson
Hej, jag heter Gustav Christensson, är tjugoett år gammal och läser just nu mitt tredje år på
läkarprogrammet. Jag läste nyligen genom LUS postregister och såg att det fanns vakanser inom
suppleanterna till fanbärarna i LUS fanborg. Jag har suttit som vice-fanbärare för Kalmar Nation
under de senaste året, men tyvärr har corona-krisen hindrat mig från att bära fanan så ofta som jag
velat. Dock så vill jag fortsätta att bidra till denna anrika tradition i Lunds studentliv. Jag har
tidigare bakgrund från LUS då jag suttit i LUS Valberedning när jag satt i kårstyrelsen vårterminen
2019. Dessutom har jag tidigare relevanta erfarenheter med högtider, till exempel när jag var
marskalk på Snapphanefesten 2019 eller när jag var marskalk för Carin Brenner under President
Sergio Mattarellas stadsbesök november 2018; kanske ett av mina mest otippade minnen från min
tid i Lund. Sist men inte minst så har jag redan allt jag behöver för att rycka ut, då jag har vita
frackhandskar och min farfars svarta väst hemma hos mig. Med det sagt vore det en ära och ett nöje
att få chansen att bli suppleant till LUS fanborg under verksamhetsåret 2020/2021!
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Kommunala studentrådet
Julia Carldén
Jag har tidigare mestadels varit engagerad i nationsverksamhet och innehaft poster som Qurator på
Östgöta nation och Ordförande för Kuratorskollegiet. För tillfället sitter jag som styrelseledamot i
AF Bostäder och känner nu att jag skulle vilja testa på att representera LUS på något sätt också. Jag
sitter just nu i kommunala studentrådet för Kuratorskollegiets räkning och har gjort det sedan
hösten 2019. Jag hade tyckt det varit roligt att fortsätta arbeta i kommunala studentrådet och tror
att jag kan bidra med ett brett perspektiv. Jag skulle vilja fortsätta arbetet som vi tillsammans
påbörjat under verksamhetsåret 2019/2020 och skulle gärna representera LUS i detta forum.
Malin Bruce
Jag söker dessa poster eftersom jag som ordförande för LUS kommer att ha god insyn i flera organ
och kommer att vara förankrad i kårernas arbete under nästa år. Jag vill utnyttja positionen som jag
fått för att kunna ge ett så stort mervärde som möjligt till studentpåverkan vilket är anledningen till
att jag kandiderar till representantposter inom UK, det kommunala studentrådet, det regionala
studentrådet samt Samverkansrådet.
Sedan bland annat mitt år som kårordförande för Teknologkåren har jag mötesvana och erfarenhet
av representation.
Jag kommer under nästa år att sitta i US som jag ser som särskilt meriterande för UK, arbeta med
bland annat bostadsfrågan som jag ser som särskilt meriterande för de kommunala och regionala
studentområden, samt ha andra sammanhang med dekanerna i bland annat RL vilket jag ser som
meriterande för samverkansrådet.
Regionala studentrådet
Malin Bruce
Jag söker dessa poster eftersom jag som ordförande för LUS kommer att ha god insyn i flera organ
och kommer att vara förankrad i kårernas arbete under nästa år. Jag vill utnyttja positionen som jag
fått för att kunna ge ett så stort mervärde som möjligt till studentpåverkan vilket är anledningen till
att jag kandiderar till representantposter inom UK, det kommunala studentrådet, det regionala
studentrådet samt Samverkansrådet.
Sedan bland annat mitt år som kårordförande för Teknologkåren har jag mötesvana och erfarenhet
av representation.
Jag kommer under nästa år att sitta i US som jag ser som särskilt meriterande för UK, arbeta med
bland annat bostadsfrågan som jag ser som särskilt meriterande för de kommunala och regionala
studentområden, samt ha andra sammanhang med dekanerna i bland annat RL vilket jag ser som
meriterande för samverkansrådet.
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Ella Sjöbeck
Hej,
Jag skulle vilja motkandidera suppleantposten i Regionala studentrådet. Under nästa
verksamhetsråd kommer jag att sitta som vice ordförande för LUS. Jag har i samband med
överlämningen med nuvarande presidium fått information om att det är fördelaktigt för LUS om
båda presidialerna kan närvara på Regionala studentrådets möten. Utifrån den uppdelning vi i
nuläget tänkt oss blir det lämpligast att jag söker posten som suppleant.
Samverkansrådet
Malin Bruce
Jag söker dessa poster eftersom jag som ordförande för LUS kommer att ha god insyn i flera organ
och kommer att vara förankrad i kårernas arbete under nästa år. Jag vill utnyttja positionen som jag
fått för att kunna ge ett så stort mervärde som möjligt till studentpåverkan vilket är anledningen till
att jag kandiderar till representantposter inom UK, det kommunala studentrådet, det regionala
studentrådet samt Samverkansrådet.
Sedan bland annat mitt år som kårordförande för Teknologkåren har jag mötesvana och erfarenhet
av representation.
Jag kommer under nästa år att sitta i US som jag ser som särskilt meriterande för UK, arbeta med
bland annat bostadsfrågan som jag ser som särskilt meriterande för de kommunala och regionala
studentområden, samt ha andra sammanhang med dekanerna i bland annat RL vilket jag ser som
meriterande för samverkansrådet.
Verksamhetsrevisor
Björn Sanders
Björn Sanders, numera närmare trettio år gammal (pffft..) före-detta LUS-ordförande och
TLTH-kårordförande. Två mandatperioder i universitetsstyrelsen, en mandatperiod som
sakrevisor för TLTH och nu senast ett år som sakrevisor på LUS. För att överleva är jag intern
operationskonsult på Orkla (de som äger Abba, Felix, OLW, Grandiosa osv). Bosatt i Stockholm,
men i icke-Corona-tider är jag oftast på resande fot till fabriken i Norden. Fäbless för
styrdokument och det regelrätta, men förstår att det inte har ett egenvärde. Mitt bidrag till det
organisatoriska minnet och institutionaliseringen av det regelefterlevnad ser jag som mina främsta
uppgifter som sakrevisor. Jag ber ödmjukt om ert förtroende!
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Studenthälsans rådgivande grupp
Alexandra Gaddnas
Hej!
Mitt namn är Alexandra Gäddnäs och jag motkandiderar härmed mot vakant mandat som
representant i Studenthälsans rådgivande grupp!
Vem är jag och varför borde just jag bli denna representant? Jo: jag är kurator electa på
Blekingska nationen och har tre intensiva år som nationsaktiv bakom mig. Jag är således väl insatt i
många sociala frågor som påverkar studenterna och har en god förankring i studentlivet. I min roll
som kurator skulle jag nästan vilja påstå att min viktigaste uppgift är att förbättra tillvaron för
studenter och att jobba med frågor som rör psykosocial hälsa och välbefinnande. Jag tror därför att
dessa två roller (kurator samt representant) skulle komplettera varandra alldeles strålande och att
nationernas arbete och perspektiv är enormt viktigt i den rådgivande gruppen.
Inom studentlivet har jag jobbat som brunch-tjänsteman men framför allt som festmästare,
novischamiral och senior. Jag har alltså en väldigt bred erfarenhet när det gäller de studiesociala
frågorna då jag jobbat väldigt aktivt mot speciellt två målgrupper: nyantagna studenter samt väldigt
engagerade studenter.
På ett mer allmänt plan är jag 21 år, tar i vår en kandidatexamen i religionshistoria, kommer från
Åland, Finland och jobbar vid sidan av mina studier som journalist.
Allt gott,
Alexandra Gäddnäs
Donationsstyrelsen
Victor Östlund
Mitt namn är Victor Östlund och jag studerar ekonomie kandidat, fjärde terminen. Jag
kandiderar till denna position då jag har ett stort intresse för investeringar och förvaltning. Jag
har även pratat med Daniel Bromée, nuvarande ledamot, och blev rekommenderad att söka.
Jag tror att jag kan bidra till ytterligare ett perspektiv vid investeringsbeslut i och med mitt
engagemang i Lunds Universitets Finansförening. Jag är ansvarig för hela vår
analysverksamhet, vilken består av ungefär 40 studenter, vilket Erik Ivarsson, tidigare ledamot
i Donationsstyrelsen, också var under hans tid i donationsstyrelsen. Vi diskuterar investeringar
aktivt på veckobasis, och är även i framkant vad gäller hållbarhet, då vi har ett projekt vid namn
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”Project Sustain”, som görs i samarbete med Dagens Industri och ekonomihögskolan.
För att summera: Jag söker jag denna position på grund av mitt starka intresse för investeringar,
och tror att jag, till följd av mitt samröre med andra studenter intresserade av investeringar, kan
bidra med stor studentnytta och tillföra ytterligare ett perspektiv vid investeringsbeslut.
Tack för att ni tog er tiden att läsa mitt brev.
Victor Östlund
EUGLOH
Ella Sjöbeck
Hej,
Jag skulle vilja motkandidera den vakanta posten i EUGLOH. Jag kommer under nästa år att vara
vice ordförande för LUS och kommer i och med detta att få arbeta mycket med EUGLOH. Ett av
uppdragen i EUGLOH student board är att se till att studentperspektivet säkerställs. Det tror jag
att jag skulle göra bra. En annan del av ansvaret som studentrepresentant i EUGLOH är att se till
att information om projektet når Lunds studenter och LUS som organisation. Som vice
ordförande för LUS kan jag på ett naturligt sätt lyckas med detta.
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