Personlig presentation
Matilda Strömberg
Jag vill fortsätta vara en del av studentrörelsen! Jag vill använda de erfarenheter och kunskaper jag har
från mina tidigare engagemang för att tillsammans med medlemskårer och förtroendevalda i SFS driva
de frågor som studenter tycker är viktiga. Som den personalvetarstudent jag är så vill jag försöka göra
det lätt för den som ansvarar för rekryteringen, alltså fullmäktige, och försöka relatera mina
erfarenheter, kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper till den uppdragsprofil som
valberedningen har tagit fram.
Min erfarenhet från att driva mina medstudenters frågor sträcker sig från 2012 när jag började min
första utbildning på universitetsnivå. Jag var då kursrepresentant gentemot studentkåren och lärarna.
Sen dess har jag hunnit med att vara engagerad i två olika programsektioner som vice ordförande
respektive ordförande, jag satt ett år som styrelseledamot och två år som kårordförande i studentkåren
Consensus samt att jag har hunnit med en del andra engagemang under min studietid. Många av
engagemangen har varit parallella med studier och med varandra vilket har gjort att min förmåga att
prioritera inom och mellan olika arbetsuppgifter har utvecklats. Under majoriteten av mina engagemang
har jag haft en ledande roll i form ordförande eller vice ordförande. Detta har gjort att jag har fått
uppleva att både leda och motivera helt ideella personer som är aktiva vid sidan av sina studier samt
arbetsleda de heltidarkollegor jag hade under mina två år som kårordförande.
I mitt uppdrag som kårordförande hade jag ansvar för min studentkårs påverkan och deltagande i den
nationella student- och högskolepolitiken, framförallt via SFS och träffar med andra kårer. Detta gjorde
att jag fick en bred kunskap och ett intresse för de områden SFS arbetar inom och vilka frågor som är
viktiga för studenter nationellt. Det intresset som väcktes ledde mig till att söka till SFS styrelse. Under
mina snart två år i styrelsen har mina kunskaper både breddats och fördjupats och det har gjort det svårt
att välja bara ett politiskt område eller fråga som jag brinner extra mycket för. Men om jag måste välja
ett område så skulle jag välja studentinflytandet. Ett gott studentinflytande är det som ger
förutsättningar för att alla andra frågor ska kunna drivas igenom.
Mina snart fyra års erfarenhet av SFS, två år som medlemskårsrepresentant och snart två år i styrelsen,
har gett mig en värdefull inblick i de fantastiska möjligheter SFS har som förändringsaktör inom
högskolesektorn. Dessutom har jag fått se de utmaningar SFS jobbar med. Jag tycker att det är
spännande att SFS förhoppningsvis både får en vision och en första organisatorisk fokusfråga under
fullmäktige i Östersund och jag ser detta som ett led i att både stärka möjligheterna och tackla
utmaningarna. Allt för att SFS ska kunna vara en organisation som samlar studenternas röst.
Mina två år i styrelsen har ökat mitt driv för högskolepolitiska frågor och jag har än mer förstått vikten av
en enad studentröst som tillsammans sluter upp i kampen för en bättre akademi som alla ska kunna vara
en del av. Låt mig vara en del av den kampen!
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