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Hej!
Jag heter Anna. Jag vill sitta i SFS styrelse för att det är ett viktigt uppdrag och jag tror att jag
kan tillföra till arbetet. Som ledamot ska man vara ansvarsfull, påläst, bidra till diskussion och
vara med och planera evenemang. Jag söker till uppdraget med full förståelse att det kommer
ta tid och den tiden är jag beredd att lägga ned. Jag vill lära mig nya saker precis som jag vill
bidra till ett aktivt SFS. Det kan man inte göra om man är passiv.
Under hela min studietid har jag engagerat mig i kårvärlden på olika sätt. Först som
föreningsordförande, där jag bland annat var med och startade upp föreningen och grundade
mycket av den verksamheten som nu återkommer årligen i föreningen, som en novelltävling
samt fölande novellsamling.
Jag har gått programmet för Litteraturvetenskap och kreativt skrivande i Umeå. Litteratur har
alltid varit en stor del av mitt liv. Litteraturvetenskapen är ett sätt att se hantverket bakom
berättelser och få ögonblicksbilder av den tiden som verket skrevs i. Jag har även erfarenheter
av styrelsearbete från mitt engagemang i Folkuniversitetet Norr där jag sedan två år tillbaka
sitter som styrelseledamot.
Jag började intressera mig för lite större studentfrågor när jag satt som vice ordförande i Umeå
studentkårs Humanistiska sektion. På utbildningsråd på fakulteten satt jag och fick höra
mycket om humanistämnenas utmaningar inom akademin. Det var nog där min passion för
studentfrågor rivstartade, i prislappsystemet och ersättningssystemet.
Efter ett år i Umeå studentkårs kårfullmäktige skulle jag ta examen, och då, våren 2020 dök
tanken upp att kandidera till Umeå studentkårs presidium. Efter en dramatisk överläggning
med mig själv, kandiderade jag och blev valde till vice ordförande med ansvar för
utbildningsfrågor.
Under mitt år som heltidsarvoderad har jag varit projektledare och skrivit Umeå studentkårs
Studentpolitiska program, där vi samlat organisationens ståndpunkter för att kunna skapa
bättre förutsättningar för långsiktigt påverkansarbete. Jag var huvudansvarig för
studentinlagan till lärosätesgranskningen och har samtidigt varit en aktiv del i de dagliga
bestyren som ett kårkansli handskas med. Att jobba inom kårvärlden är en mångsidig
sysselsättning, styrelsearbete, påverkansarbete och projektledning i ett. Och det är verkligen
kul.
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Mitt intresse för litteratur och text har jag haft länge. Jag läser för det mesta fantasy eller
biografier/baserat-på verkliga-händelser böcker. Min filosofi när jag var yngre var, att ska jag
läsa ska det inte vara verkligt, för i verkligheten lever jag varje dag. Nu kan man säga att
pendeln svängt åt andra hållet mot biografihyllan. Att sätta sig in i någon annans historia är
starkt, men också skrivande hur personer väljer att framställa sin historia och sig själva.

