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Hej!
Mitt namn är Jacob Färnert och jag är 22 år gammal.
Jag intresserar mig för uppdraget som ledamot i styrelsen för Sveriges förenade studentkårer
på grund av tre anledningar.
För det första brinner jag för studentinflytande. Jag har under majoriteten av min tid i som
student arbetat under olika former för att främja studentinflytande. Jag anser att
studenterna har en avgörande roll i utvecklingen av högskoleutbildning. Som studenter är vi
den huvudsakliga mottagaren av utbildningsverksamheten och det är därför viktigt att vi på
ett strukturerat, effektivt och professionellt sätt kan bidra till positiva förändringar. I min
roll som engagerad i Uppsala studentkår, både vid fakultets- och universitetsövergripande
nivå, har jag samlat på mig erfarenhet och kunskaper som jag tror hade gynnat mitt arbete
som styrelseledamot, framförallt i frågor som rör kvalitetsfrågor, finansiering av högre
utbildning och förutsättningar för studentinflytande.
För det andra drivs jag av en vilja att förändra. Jag har genom mina tider som engagerad
alltid drivits av att försöka utveckla processer och strukturer till att bli bättre. Jag anser att
varje organisation och individ måste sträva efter att utvärdera sitt egna arbetssätt och
utvecklas för att förvalta sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Som engagerad i
studentinflytandet i Uppsala har jag tagit del av flera olika processer, både inom
studentkåren och universitetet, som har gett mig olika lärdomar om processutveckling och
vilka variabler som bör vara i beaktning. Jag tror att den uppsättningen av lärdomar även
hade stött mig i arbetet som styrelseledamot i SFS.
För det tredje trivs jag väldigt mycket i roller som innebär ledarskap och ansvar. För mig
innebär ansvar ett förtroende från en eller flera för att uppnå ett gemensamt mål. Jag tycker
att det är en drivande känsla att få förvalta ett sådant förtroende och styrelseuppdraget i SFS
tycker jag även skulle vara passande för mig. Att ta tillvara på hela Sveriges studentröst
tycker jag hade varit väldigt utmanande, spännande, lärorikt och det är något jag hade gjort
med en full entusiasm!
Jag hoppas att jag har fångat er intresse och jag ser fram emot att träffa resten av
medlemskårerna i SFS!
Vänliga hälsningar,

Jacob Färnert
Uppsala
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