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Valberedningen
MOTIVERINGSTEXTER
Kårordförande
Oskar Hansson
Oskar Hansson har en lång erfarenhet som aktiv i Humanistiska och teologiska studentkåren och vill nu ta
steget att företräda kåren som dess ordförande. Inom HTS har Oskar tidigare varit engagerad i
Studentrådet för historia och mänskliga rättigheter, studiesociala utskottet samt ledamot i Fullmäktige och
SFS-ombud. Utöver sitt engagemang inom HTS har Oskar under detta verksamhetsår även varit LUA
koordinator samt haft förtroendeuppdrag inom Wermlands nation och Blekingska nationen och en lång
erfarenhet av politiskt engagemang inom bland annat SSU och S-studenter. Som ordförande för HTS vill
Oskar arbeta med arbetsmiljöfrågor, strukturella förändringar och inkludering samt utveckla HTS
samarbeten. Fokus på arbetsmiljö är en viktig fråga för Oskar där han vill arbeta för att synliggöra de
problem som kan uppstå inom detta område och där styrelsen enligt Oskar har ett stort ansvar i att
åtgärda arbetsmiljörelaterade problem. Oskar brinner för organisationsfrågor och vill utveckla kårens
interna struktur och delegationsordning på så sätt att förtroendevalda ska ha en klar förståelse för sitt
ansvar i HTS och tillsammans med andra aktiva utveckla HTS som organisation. Oskar har även konkreta
idéer på hur HTS mer aktivt ska arbeta med en bredare inkludering av kårens medlemmar. Kåren ska vara
synlig och öppen enligt Oskar. De utbildningspolitiska utmaningar som Oskar anser att kåren står inför är
främst de frågor kopplat till lärarledd tid samt resursfördelningen. Här vill Oskar fortsätta utveckla
samarbetet kring dessa frågor med andra studentkårer i Lund som står inför liknande utmaningar, inte
minst Samhällsvetenskapliga studentkåren, men även samarbeten på nationell nivå med andra
Humanistföreningar och kårer i Sverige. Utöver detta har Oskar en god förståelse för HTS som
organisation samt för Lunds studentliv i ett större perspektiv. Valberedningen anser att Oskar kommer
föra ett väl utfört arbete som kårens ordförande under nästkommande verksamhetsår.

Vice kårordförande med utbildningsansvar
Alexander Nymark
Alexander har erfarenhet från HTS, bland annat från filosofiska studentrådet, utbildningsutskottet och
fullmäktige. Som Vice ordförande med utbildningsansvar vill han arbeta med att främja och utveckla
Lunds universitets utbildningskvalitet, framför allt genom att se till att alla institutioner har väl fungerande
och autonoma studentråd. Alexander anser att det är viktigt att förstå att kåren och universitetet arbetar
för samma saker när det gäller utbildningskvaliteten. Dock representerar kåren studenterna och sätter dem
främst. Enligt Alexander är allt som rör utbildning intressant och han hade gärna sett att
utbildningsbevakningen kom fram mer under novischeriet då den är kårens kärna. Även om Alexander
inte privat har något intresse av sociala evenemang skulle han känna sig komfortabel i dem som
representant för kåren. Han anser att de av kåren anordnade sociala evenemangen är viktiga för att bilda
ett sammanhang för HT-studenter och tycker att det är bra att medlemmarna kan hänga på kansliet.
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Valberedningen anser att Alexander, med sin erfarenhet av utbildningsfrågor och stora intresse, skulle
utgöra en kompetent Vice ordförande med utbildningsansvar.
Ledamöter av styrelsen
Elisabeth Jensen Haverling och Nils Rood
Elisabeth Jensen Haverling har erfarenhet av HTS bland annat från fullmäktige och från
utbildningsutskottet, samt från olika studentråd, CTR, filosofiska och SOL. Utifrån dessa
erfarenheter har hon fått en bra blick på hur kåren jobbar, och önskar att fördjupa sig ännu mer i
kårens verksamhet genom att jobba i styrelsen. Elisabeths primära drivkraft är jobba för ett
välmående av kårens aktiva, samt andra medlemmar, och hoppas genom detta arbete locka fler
medlemmar att bli aktiva. I rollen som arbetsgivare vill hon värna om presidiets välmående, och vill
se till att dessa inte överbelastas. Elisabeth brinner för att öppna upp kåren mer, och vill genomföra
detta genom att jobba med HBTQ-frågor, samt att mer material ska finnas tillgängligt på engelska.
Samtidigt vill hon inte glömma bort utbildningsfrågor, något som hon också har stort intresse i.
Trots att hon endast kommer vara på plats under hösten, på grund av utbytesstudier under våren, så
anser vi att Elisabeth kommer vara ett värdefullt inslag i kårens verksamhet, eftersom hon är en
passionerad och driven person som skulle kunna tillföra mycket till kårens utveckling.
Lukas Olsson deltog inte i beslutet.
Valberedningen väljer att föreslå Nils Rood till posten som styrelseledamot. Detta beslut vilar på Nils’
mångåriga erfarenhet i kåren, dels som fadder under novischperioden HT15, novischamiral, sittande i
STUDS och sexmästare. Nils har visat ett stort intresse för och insikt i kårens många verksamheter och
vill gärna göra mer för att utveckla kåren framöver. Vidare vill han jobba för att HTS’ många medlemmar
ska bli mer engagerade i kåren och få bättre vetskap om hur kåren fungerar. Valberedningen tror också att
Nils kommer kunna ge nya och spännande perspektiv på styrelsearbetet, mycket tack vare hans tid som
sexmästare och därav ledande roll i många av kårens festligare tillställningar.

I tjänsten,
Lukas Olsson, ordförande
Micha Hallberg, vice ordförande
Theresa Fuchs, ledamot
Pontus Gersne, ledamot

