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Varför jag söker till kårfullmäktige: Det är hela fem år sedan som jag blev engagerad i Umeå 

studentkår för första gången. Då som ledamot och senare ordförande i både Sosum och ett av 

dess utskott. Numera avslutar jag snart ett uppdrag inom kåren som sektionsordförande för 

Samsek, den sektion Sosum samt fem stycken till föreningar tillhör. I och med detta har jag fått 

en mycket stor kännedom omkåren, dess syfte och roll som den utgör för oss studenter. Jag har 

även en fått en stor kunskap om olika påverkansvägar inom universitets ibland snåriga och 

byråkratiska vägar. Jag har själv genom åren suttit i programråd och i många dialoger med 

studierektorer. I detta har jag växt oerhört som student och människa när jag sett att jag med mig 

själv kan påverka väldigt mycket. Jag har även lärt mig att ha tålamod. Universitetet är en 

myndighet och i och med det en koloss på lerfötter. Allting går därför inte så snabbt som man 

alltid önskar. 

 

Umeå studentkår har lärt mig om demokrati och vad demokrati är. Vikten av att alla ska få kunna 

göra sin röst hörd och vad som händer när människor får utrymme i olika forum att göra just 

detta och hur viktigt det är att vi studenter uppmuntras till det. Jag har gått från att kunna i 

princip noll om styrelsearbete till att nu känna mig riktigt varm i kläderna och i princip helt 

obehindrat kan hålla i styrelsemöten och leda styrelser under verksamhetsår. 

 

Under mitt år som sektionsordförande för Samsek har jag lagt tyngd på att få ihop sektionen mer 

med samarbete över föreningarna. Jag har även lagt tyngd på att tydliggöra kårens organisation 

och dess helhet föreningarna och sektionen ingår i då jag tidigare sett utmaning i att det är långt 

ifrån alla som begriper kårens organisation. 

 

Nu står kåren inför en spännande omorganisation som jag vill fortsätta hänga med på. Jag har i 

största mån försökt påverka utifrån min roll som sektionsordförande för Samsek, att Samseks 

föreningar och dess medlemmar ska känna sig trygga, informerade och entusiastiska inför att ta 

plats i kårfullmäktige. 

 

Jag tror att jag med min långa erfarenhet inom kåren på ett positivt sätt kan inta en plats som 

kårfullmäktige-ledamot för Samsek. Jag är väl medveten om kårens styrkor och brister och har 

många tankar och ideér för att stärka kåren som helhet. 

 

Jag hoppas med detta sagt att jag får ditt förtroende att göra din studietid bättre och roligare! 

 

 

 


