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Mikael Ekelund
Kandiderar till följande post/poster: Vice ordförande
Hej! Mitt namn är Mikael och jag läser mitt andra år på kandidatutbildningen i
Ljudteknik, campus Piteå. Jag är 29 år gammal och är ursprungligen från Stockholm,
men har bott i Norrbotten i ett par år vid det här laget.
Den post jag först och främst söker är Vice Ordförande. Helt enkelt för att jag tror att
jag skulle göra mest nytta där. Jag kommer nu senast från en uppstart av den tidigare
inslumrade sektionen i Piteå, och i det arbetet har jag som ordförande det senaste dryga
året arbetat med de flesta frågor på institutionsnivå och på Musikhögskolan överlag.
Eftersom Piteå i mångt och mycket är avskärmat från campus Luleå, så har jag det blivit
naturligt att jobba ganska operativt mot HUL, Prefekt, VSS, utbildningsledare osv, och
i detta arbete har det varit ganska uppenbart att det finns en hel del att jobba med. Med
detta sagt så menar jag inte att flytta fokus från det löpande arbetet för att representera
alla medlemmar under Luleå Studentkår, men det är just denna huvudfråga som främst
motiverat mig att söka.
Det som jag tror att jag kan tillföra som person utöver ett Piteå/KKL-perspektiv är
mitt driv. Att starta upp en sektion på ett campus utan vare sig kåranda eller kårhus har
varit slitigt delvis, särskilt parallellt med studier, men det har varit så fantastiskt givande
och roligt. Jag är nog inte den största stadgenörden eller den bästa retorikern, men
kombinerat med ett driv och en vilja att lära så tror jag att jag skulle kunna tillföra
väldigt mycket.
Om jag skulle visualisera det kommande verksamhetsåret så vill jag utöver en väl
fungerande studiebevakning och arbete i studiefrågor även ha en bra arbetsfördelning
med ordföranden. Jag är en väldigt operativ människa som gärna vill få saker att hända
och påverka, och helst hitta tid att faktiskt synas och prata med studenter/våra
medlemmar. Sen vill jag inte sticka under stol med att jag vill förbättra Luleå
Studentkårs arbete med campus Piteå. Vill vi ha en fungerande och varaktig sektion i
Piteå så kommer vi behöva stödja den och synas mer, särskilt nu i uppstartsfasen. Det
må låta som att jag tjatar väldigt mycket om mitt hemcampus, men som det ser ut nu så
har vi ett medlemsantal på nästan 50% av studenterna i Piteå, och det är bara på grund
av det senaste årets enträgna arbete. Även fast studentantalet för tillfället minskat så
kommer Piteå vara en betydande del av våra medlemmar, därför måste LS verka för att
stödja Piteå så inte sektionen rämnar igen.
Än en gång så måste jag tillägga att jag inte på något sätt ämnar åsidosätta postens
huvuduppgifter vad gäller studiefrågor och övrigt arbete, men jag tror min kompetens
även kan utnyttjas för att förbättra campus Piteå.
Precis som jag skrivit innan så är min största styrka att jag är fantastiskt driven. Det

senaste året har jag mer och mer funnit mig i att jag inte är en ljudtekniker, jag vill vara
en verksamhetsutvecklare, en arrangör, en spindel i nätet. Det låter som tomma
plattityder, men jag tror verkligen min styrka ligger i att jag verkligen vill driva saker,
och på något sätt måste det ju gett frukt med tanke på att vi mer eller mindre har byggt
upp en sektion från grunden, även om jag självfallet inte varit ensam under resan.
Utöver mitt engagemang och erfarenhet som ordförande för Piteå Studentsektion så
har jag även tidigare jobbat ideellt i ledningsgrupper för två stora event för Östasiatisk
populärkultur. Det ena hette UppCon och gick av stapeln i Uppsala under elva års tid
(2001-2012), utöver att sitta i beslutsgruppen så hade jag även huvudansvaret för att
lösa allt oförutsett under evenemanget. Även om det överlag var väldigt välarrangerat
så blev det en hel del problemlösning när drygt 3000 människor, främst barn och
ungdomar befinner sig på samma plats. När vi lade ner UppCon så engagerade jag mig
i Göteborgskonventet ConFusion, som lockat blygsamma drygt 1500 personer. Till sist
har jag även varit stf områdesansvarig för Stora Scenen på Närcon Sommar, som är
Nordens största evenemang i sitt slag. Alla dessa uppdrag har förutom att ha gett mig
bra vana av event, även gett mig erfarenhet av ledarskap i skarpt läge, främst med
ungdomar. Förvisso gäller ju detta främst i andra sammanhang än vad jag kommer
slungas in i vid en eventuell plats i ledningsgruppen, men jag tror att det kombinerat
med erfarenheterna från sektionsarbetet ger en någorlunda stabil grund för att ingjuta
förtroende etc.
Vad gäller styrelseuppdrag innan sektionsuppdraget så handlade det främst om mindre
Sverokföreningar, men mer formalia än jag redan vet går alltid att läsa sig till.
Till sist vill jag tillägga att om jag blir vald så vill jag som ni kanske märkt även ha ett
visst Piteå-fokus i mitt arbete, detta innebär att min målsättning är att kunna arbeta från
Piteå någon dag i veckan. Detta kommer inte vara i vägen för ordinarie
arbetsuppgifter, men känns ändå som något viktigt att nämna.
Min ansökan är ett nedkok av det jag tycker är viktigast för att berätta om mig som
person, men skulle det vara några oklarheter eller om ni vill veta mer, tveka inte att
höra av er!

Kontaktuppgifter:
Mailadress: ordforande@pitestudent.se / mikeke-5@student.ltu.se
Telefonnummer: 0730249901

Joakim Jakobsson
Utbildning: Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskola, svenska/historia
Ålder: 23
Kandiderar till följande post/poster: Kommunikationsansvar
Motivering till varför jag kandiderat till ovanstående post/Poster:
Sedan jag började på LTU har jag engagerat mig i diverse olika föreningar och
arrangemang, med ett gemensamt mål; studenternas välmående. Nu vill jag fortsätta
engagera mig ytterligare. Genom tidigare erfarenheter inom området kommunikation
kombinerat med ett brinnande intresse för att lära och utveckla mig och mina
egenskaper vet jag att jag kommer göra ett bra jobb som kommunikationsansvarig
inom Luleå Studentkår. Jag besitter en inneboende nyfikenhet som kommer vara mig
till gagn i uppdraget. Vidare har jag hunnit samla på mig idéer och erfarenheter som
kommer göra mitt arbeta mer effektivt. Under ett års tid finns det inte nog med tid för
att utveckla hållbara strategier. Jag hoppas som sagt på att få arbeta vidare med det
arbete jag redan gjort och vidareutveckla det till något som kan komma att hålla längre
än ett eller två år.
Detta tror jag att jag skulle kunna tillföra genom min kandidatur:
Genom min kandidatur tror jag mig tillföra ett beprövat koncept för vidareutveckling.
Med grund i mina tidigare erfarenheter som kommunikationsansvarig inom Luleå
Studentkår kommer arbetet med marknadsföring, digital informationsspridning samt
intern- och extern kommunikation att kunna flyta på likdanande vis som det gjort
under verksamhetsåret 2016/2017. Vidare tror jag att jag att det faktum att jag arbetat i
Luleå Studentkårs ledningsgrupp under ett års tid kan ha positiv inverkan över mina
medarbetare.
Min vision för posten/posterna, verksamhetsåret 2017/2018:
Till att börja med vill jag kampanja hårt för medlemskap under Nolleperioden, samt
utveckla en strategi för hur man på bästa sätt kan nå de nya studenterna under de
kritiska första månaderna av deras studietid. Vidare vill jag fortsätta med att
kontinuerligt informera våra medlemmar om Luleå Studentkårs verksamhet, samt
fortsätta arbeta med kårens hemsida för att förbättra användargränssnittet. Jag önskar
även kommunicera organisationens struktur och slå hål i myten om att “kåren” är de
som sitter på kontoret.
I informationsutskottet vill jag arbeta med utbildning och workshops för ledamöterna
och cementera utskottet som en plattform för lustfyllt arbete med kommunikationsoch IT-frågor. På samma gång vill jag etablera en stark kontakt med Luleå Studentkårs
sektioner.
Jag vill i egenskap av kommunikationsansvarig samt projektansvarig för Kårerna

Informerar (för Luleå Studentkårs räkning) använda Luleå Studentkårs otroliga bredd
och rekrytera en arbetsgrupp från både Luleå och Piteå. I denna arbetsgrupp är grafisk
design och journalistik givna utbildningar.
Innehavande egenskaper som jag tror gör mig till en stark kandidat:
● Kunskaper i Wordpress
● Kunskaper i grafiska-designprogram så som Indesign och Photoshop.
● Goda språkliga kunskaper
● Kreativitet
● Estetiskt orienterad
● Serviceinriktat förhållningsätt
● Viljan att lära sig nytt och utveckla befintliga kunskaper
● Viljan att förbättra kommunikationskanalerna
● Nyfikenhet
Tidigare ideella uppdrag, föreningsuppdrag, styrelseuppdrag:
● 2008-2009 Elevrådsrepresentant, Högstadieskola
● 2012-2013 Elevrådsrepresentant, gymnasieskolan
● 2013-2017 Ledamot i styrelsen för Ordanvind
● 2014
Ämneslärarphösare
● 2014-2015 Sociala-medier-ansvarig i Ped6
● 2014-2015 Info/PR-ansvarig i Nolleperiodsgruppen 2015
● 2014-2015 Ledamot i styrelsen för Sektionen för Hälsa och Lärande
● 2014-2015 Suppleant i Kårfullmäktige
● 2016
Ordförande för Sektionen för Hälsa och Lärande
● 2016
Ledamot i Luleå Studentkårs Kårstyrelse
● 2016-2017 Kommunikationsansvarig vid Luleå Studentkår
Annat som är meriterande för uppdraget (arbeten/erfarenheter mm.):
I mitt tidigare arbete som vårdare mötte jag dagligen människor som jag på bästa
möjliga vis skulle kommunicera med. Detta gav goda insikter gällande den enskilda
individen och gruppen samt att man alltid kan förbättra sin arbetsmetod och tydlighet.
Den här erfarenheten har jag funnit gynnsam under verksamhetsåret 2016/2017, vilket
gjort att jag velat undersöka och utforska olika kommunikativa grepp.
Övrigt tillägg:
Oavsett valets utkomst ämnar jag i framtiden byta studieinriktning mot ett program
som bättre passar min vilja att kommunicera ett budskap genom text och bild. Kallet
att utvecklas som kommunikatör har väckts och det är nu starkare än någonsin.
Kontaktuppgifter:
Arbetsmail: Kommunikation@luleastudentkar.com
Privat mail: Joakim.jakobsson94@gmail.com
Tele: 0730-722 784

Therese Hammarlund
Utbildning: Psykologi Kandidat
Ålder: 20 år
Kandiderar till följande post/poster: Projektledare
Motivering till varför jag kandiderat till ovanstående post/Poster:
Jag kandiderar till Projektledare för att jag tror att det är en post som hade passat mig
bra. Jag är en mycket driven person som tycker att engagemang är det roligaste som
finns och har många bollar i rullning vad gäller studentlivet. Jag har funderat sen jag
började studera på LTU att detta skulle vara något riktigt roligt att få uppleva och bidra
till. Jag har nu engagerat mig i en hel del som projektledaren är inblandad i på skolan
och känner att jag har en stabil grund och erfarenhet att stå på för att kunna göra
posten rättvisa och göra ett riktigt bra jobb.
Detta tror jag att jag skulle kunna tillföra genom min kandidatur:
Min förhoppning är att kunna bidra till att utveckla studentkulturen och allt vad det
innebär i en positiv riktning och få den att växa. Jag tror att mina tidigare erfarenheter
gör att jag fått en bra insikt i hur saker går till från motsatt sida av projektledarens bord
och kan på så sätt stötta de jag är menad att jobba med på bästa sätt när det kommer till
t.ex. planering av Nolleperioden och andra event.
Min vision för posten/posterna, verksamhetsåret 2017/2018:
Jag vill att både skolans ledning och Studenterna får upp ögonen för studentlivet och
dess vikt när det kommer till studenters välmående och vilja att stanna kvar på LTU.
Som jag förstått det på min tid på LTU så finns det 3 större anledningar till varför
många Studenter väljer att flytta hit och det är:
1. Studenten ville komma så långt bort hemifrån som bara möjligt.
2. Studenten kom inte in någon annanstans.
3. Luleås fantastiska studentliv och sammanhållningen på skolan.
Jag vill jobba för att det i framtiden ska vara självklart att anledning nummer 3 är det
som gör att de flesta studenterna väljer att flytta hit. Oavsett om det idag inte är den
övervägande anledningen till varför så är jag säker på att det är den övervägande
anledningen till att de väljer att stanna kvar vilket gör den aspekten väldigt viktig.
Jag skulle vilja bidra till att Nolleperioden på LTU fortsätter att utvecklas och fortsätter
att vara Sveriges bästa Nolleperiod. Då denna period för mig är då vi sätter en standard
för hur allting bör gå till på skolan så att de nya lätt kan finna sin plats och känna sig
hemma. Detta sker mycket via olika typer av föreningar som det är viktigt att vi tar
vara på. Det är även viktigt att ta vara på den mångfald av föreningar som idag finns.
För mig är det viktigt att våra studenter känner sig sedda och att den psykiska ohälsan
tas på allvar. Jag vill att alla studenter ska känna sig säkra på vart de kan vända sig om

de behöver hjälp. Jag vill även att studenterna ska förstå att kåren är där för dem och att
inga problem är för små för att gå dit med. Det är viktigt att studenterna och deras
välmående är fokus nummer 1.
Innehavande egenskaper som jag tror gör mig till en stark kandidat:
Jag är en person som bryr mig väldigt mycket om hur andra har det. Jag är villig att
kämpa hårt för saker som jag brinner för, vilket i detta fall är studentlivet. Uppgifter jag
tar på mig tar jag på största allvar och säger jag att jag ska göra något så kan man lita på
att jag gör det.
Jag är ärlig och säger vad jag tycker men är väldigt mån om att andra ska föra fram sina
egna åsikter då jag vet att mina inte nödvändigtvis är de bästa. Till sist är jag positiv,
glad och väldigt bra på att se möjligheter och lösningar på problem.
Tidigare ideella uppdrag, föreningsuppdrag, styrelseuppdrag:
Sexmästare i PuSS6 vilket innebär att jag också sitter med i sektionsstyrelsen för SPS.
I styrelsen har jag även tagit hand om uppgifter vad gäller det studiesociala då posten
varit vakant. Det innebär att jag gått på utskottsmöten, svarat på mail, m.m gällande
detta.
Nolleperiodsgruppen 2017 som Adel med Phösaransvar.
Vice lagchef i ett golvlag på STUK.
Kontaktuppgifter:
Mailadress: theham-5@student.ltu.se
Telefonnummer: 070- 725 62 62

