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Nomination till karordforande

Den 4:e maj 2017 valdes jag av kar-fullmaktige till posten som
kominunikationschef fgr ands verksamhetsaret i rad, ett fortroende jag ar
mycket tacksam over. Under det samma fullmaktige valdes jag aven till

tillforordnad karordforande fram till det nastkorrunande
karfullmaktigesammantradet. Vi boijar nu narma oss det fullmaktige vid vilket
mitt inandat som tillforordnad karordforande tar slut, utan att karstyrelsen, i
skrivande stund, fatt nags indikationer om att det finns nagon som kommer att
kandidera till posten som karordforande.

Efter en lang tids fundering har jag med bakgrund i detta valt att inte begara
nagon forlangning av tjansten som tillforordnad karordforande (och
kommunikationsansvarig) utan att istallet stalla upp som en fullandad kandidat
for posten som karordforande for Lulea Studentkar under verksamhetsaret
2017/2018.

Att valja mig till karordforande skulle innebara att jag aysager mig posten som
kommunikationschef, vilket i sin tur skulle lamna Lulea Studentkars
ledningsgrupp med en vakant post. Vidare nusstanker jag att det yore enklare att
tillsatta en kommunikator vid ett senare tillfalle an en ordforande.

Dartill ska aven sagas att med ledningsgruppens samlade krafter och min tidigare
bakgrund som koinmunikationsansvarig vid Lulea Studentkar troligtvis kommer
kunna uppratthalla en viss del av det koriununikativa arbetet om men inte alit.



Hej!

Jag kommer vara en distansstudent som i praktiken inte kommer vara
pa Campus Lulea, vilket gor att jag tvekar lite over saval
karmedlemskap som karengagemang under mina 3 kommande
terminer som KPU-student O

Men jag blir sannolikt ands karmedlem under dagen, 21 augusti, och
kandiderar som Internrevisor da jag gor bedomningen att denna
funktion till stor del kan losas pa distans, genom att granska stadgar,
beslut etc. och finnas tillganglig over telefon och e-post bor jag kunna
vara saval KarFullmaktige, Karstyrelse och ledningsgrupp det stod en
Internrevisor kan vara, och den granskare medlemmar och fullmaktige
onskar O

Jag har varit verksamhetsrevisor/internrevisor i tidigare studentliv...
popular bland fullmaktige mindre popular bland styrelse — nar det varit
styrelse som ansett att stadgarna kan brytas mot... eller sa har jag
oftare varit omtyckt av oppositionen nar jag ifragasatt majoritetens
"missbruk" av beslutsmakt... kort och gott ar jag en oradd granskare
som patalar nar brister finns. Sa de som vill att stadgar foljs — ska rosta
pa mig — de som vill ha frikort att bryta mot stadgar/styrdokument vill
branna pappret med min kandidatur...

Jag har suttit i karfullmaktige i Stockholms Universitets Studentkar och
Sodertorns hogskolas studentkar, varit verksamhetsrevisor Wagon
period i bada karer, varit karFullmaktigeledamot i Dalarnas studentkar,
valberedare for SFS och haft uppdrag inom SSCO som ar
Karstockholms "SFS" O ends "idioten" som latit sig valjas om till
valnamnden vid Sthlm Univ Studentkar 2ggr (dvs. suttit 3ar i rad) och
min "avgangs-stadgerevidering" som jag lamnade in War jag lamnade
FUM och Valnamnden klubbades sedan i min franvaro da ovriga
karmuppar tydligen ansag den vara bra... och lyfte den och inforde
mina forslag som an idag finns kvar sadar 10 ar senare... trots ett gang
revideringar av andra delar... O

Har blandat perioder med att vara omtyckt av fullmaktigegrupper och
ayskydd av sittande karpresidialer O oftare mer poppis bland
fullmaktigeforsamlingarna War jag ifragasatt misskotande styrelser... sa
styrelserna brukar vara mindre positiva till mig O men man kan ju inte
vara omtyckt av alla... och stadgar ar till for att foljas... och i
normalfallet ska ju en internrevisor inte behova lagga sig i och
tillrattavisa en karordforande men om karordforande tycker att stadgar
inte behover foljas kommer karordforande ha valdigt mycket synpunkter
pa att jag Jagger mig i...



Sa vill Lulea Studentkars Fullmaktige ha en oradd och tuff granskare
som inte viker sig for styrelsen sa ar jag personen som ska valjas O

Nackdelen kan dock vara att jag bara kommer finnas i huvudsak pa
distans —men ett tekniskt universitet kanske kan losa narvaro over
distans? O Dalarnas studentkar hade fullmaktigemoten med ledamoter
pa distans... via Adobe Connect pa min tid aven om jag gjorde mig mer
Falunbaserad trots att jag var distansstudent O

Mvh
Joakim Eriksson, "erijok-9" vid LTU O student HT17-HT18 pa KPU-
utbildningen, dvs. nyantagen till LTU och blivande LS-medlem
(beroende pa vad som erbjuds for distansstudenter... )

0793338050 nas jag pa telefon — och denna e-post O




