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Personligt brev

Jag har tackat ja till min nominering för SFS-presidium under verksamhetsåret 19/20 och nedan vill
jag förklara anledningarna till varför.
Jag har idag förtroendet att vara vice ordförande för SFS med ansvar för SFS internationella
verksamhet. Under året har SFS två olika fokusfrågor där jag ansvarat för fokusfrågan som är
studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö. Det betyder att jag under nästa år vill bidra med min
erfarenhet från att utveckla fokusfrågans interna arbete under första året till att göra fokusfrågan
extern under andra året. Jag ingår bland annat i en europeisk grupp genom ESU1 som arbetar på
kartläggning och politiska reformer för studenters hälsa och detta är något jag väldigt gärna vill ta
med mig in i SFS verksamhet.
Under verksamhetsåret har den utdragna regeringsbildningen varit i stort fokus vilket givetvis
påverkat SFS. Den tillträdda regeringen har börjat hitta sin roll inom högskolepolitiken och under
året har jag byggt relationer inom sektorn nationellt som internationellt som jag vill fortsätta och
förvalta så att alla studentvänliga reformer politiken funderar på att genomföra men ännu inte gjort
ska bli verklighet. Ett uppdrag jag har på sidan av men kopplat till SFS är rollen som ledamot i UHR:s2
styrelse som jag sitter i till 2021. Det uppdraget hoppas jag få kombinera med ett förtroende i SFS
presidium. Med denna bakgrund känner jag mig ännu inte klar och därför känns det motiverande att
söka medlemmarnas förtroende ett år till för att fortsätta mitt arbete för studenters rätt till en
högkvalitativ utbildning som ger varje student en chans till att må bra.
Mina erfarenheter finns i att arbetsleda grupper som personer. Jag trivs i den rollen som gärna
fokuserar på individens och gruppens förmåga att lösa sina uppgifter, vilket jag tror kan bidra till ett
rimligt ledarskap på SFS. Då jag fått ett års erfarenhet av organisationen SFS, har jag stora
möjligheter att hitta utvecklingsområden för att höja förmågan i organisationen. Frågor jag jobbar
med nu är högskolepedagogik, studentinflytande, internationalisering inom högre utbildning och
social trygghet för studenter. Från tidigare uppdrag har jag erfarenhet av bostadsfrågor, akademins
förutsättningar samt universitetens och högskolornas finansiering. SFS är i min mening en politisk
organisation som för studenternas frågor med mandat från SFSFUM. Jag vill därför använda mina
erfarenheter för SFS och arbetet genom styrelsen och mot andra aktörer.
Viktigt för SFS är ledarskap i olika former och sammanhang och med några ord vill jag förklara vad jag
menar med och vill uppnå i mitt ledarskap. Förmågan att förstå, utveckla och nyansera politiska
fenomen och processer är viktiga egenskaper men även samspelet med människor i olika roller.
Genom SFS presidiearbete vill jag bidra med det men även med ett planerings- och struktursinne som
hjälper att öka SFS förmåga . I praktiken vill jag omsätta detta med kommunikation som jag under
året tillförskaffat mig erfarenheter av. Samtidigt bedömer jag min förmåga som kommunikatör har
ökat vilket leder till att anställda på SFS, medlemskårer och andra kollegor i styrelsen kan arbeta mer
effektivt.
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