Personligt brev- Johanna Mikkelsen Strömstedt
Hejsan!
Johanna heter jag, har större delen av min uppväxt bott på Gotland men har sedan våren 2017 bott i
Västerbottens län i Umeå. Min flytt till Umeå var för att studera till socionom, varav jag sommaren
2020 tog min socionomexamen. Under större delen av min studietid engagerade jag mig
studentfackligt genom min kårförening och satt både som ledamot och ordförande. Anledningen till
att jag engagerade mig studentfackligt var för att det kändes som en självklarhet, att få träffa andra
som brinner för att påverka och diskutera gemensamma frågor är något jag inte ville gå miste om.
Efter min examen hade jag förmånen att bli vald till att sitta i Umeå studentkårs kårstyrelse och sitter
därför nu som heltidsarvoderad utbildningsbevakare vid samhällsfakulteten till och med juli 2021. I
mitt uppdrag håller jag bland annat på med påverkansarbete gentemot samhällsfakulteten vid Umeå
universitet och deltar där som studentrepresentant. Utöver detta har jag även engagerat mig i
utvecklingen av Umeå studentkårs lika-villkors arbete, varit en del av våran SFS-delegation samt
arbetat med studenters psykiska hälsa.
Så varför vill jag då sitta i SFS styrelse? Jo, jag har som ovan beskrivet flerårig erfarenhet av
studentfackligt arbete på lokal nivå, ett arbete som gett mig massa erfarenheter och en förståelse för
hur det kan bedrivas på olika sätt. Jag söker därför denna post då jag vill fortsätta det studentfackliga
arbetet men på en nationell nivå. Jag tycker det är kul med det studentfackliga arbetet och tror att den
kunskap jag har efter mitt studentfackliga arbete i norra Sverige tillsammans med min yrkeskunskap
kan ge intressanta och givande perspektiv i en kommande styrelse.
Om jag väljs till att sitta i SFS styrelse så brinner mitt hjärta lite extra för studenters hälsa och
förutsättningar för studier. Med förutsättningar för studier menar jag då sådant relaterat till exempelvis
funktionsvariationer, breddat deltagande och generellt lika-villkors arbete. Jag ser även vikten i att få
in många perspektiv och tror starkt på samverkan och diskussioner.
Vi ses på SFSFUM2021!!

