
Introduktion 

Hej,  

Mitt namn är Gustav Ekström och jag ställer upp till omval till SFS styrelse. Jag studerar ett 

mastersprogram i Europastudier på Göteborgs universitet men min kårbakgrund är från Lunds 

universitet. Utöver studentkårsfrågor så är jag särskilt intresserad av kultur och fika.  

Erfarenhet 

Jag har haft två större heltidaruppdrag, som ordförande på Lunds universitets studentkårer 

(LUS) och som ordförande på Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS).  

LUS har en väldigt bred verksamhet som kräver en god kunskap och flexibilitet för att du ska 

kunna vara effektiv. Det kräver förmågan att vara duktig på både organisation och politik, och 

genom LUS har jag arbetat med allt från internationalisering, krishantering i relation till 

Corona, kansliarbete inklusive arbetsgivaransvar, psykisk ohälsa, hållbarhet, aktivavård, 

doktorandfrågor, forskning, samverkan – allt du kan föreställa dig. Därtill är att LUS 

representerar välorganiserade och kunskapsrika kårer på LU som verkligen visar värdet och 

behovet av goda förankringsstrukturer. Att vara lyhörd och att stå upp för de som du 

representerar är svårt, men det är förmodligen den största lärdomen från det året.  

HTS är mer medlems- och fakultetsnära och bidrog väl med de perspektiven. Kåren 

representerar en ekonomiskt svag studiegrupp med ganska stora behov av breddad rekrytering. 

Även där bidrogs med kårcentrala perspektiv likt ekonomisk styrning och allmänt 

styrelsearbete.  

Jag sitter därtill i SFS nuvarande styrelse, har varit medlems i ett flertal andra styrelser inklusive 

andra förbundsstyrelser, osv. I den nuvarande styrelsen har jag bl.a. deltagit i arbetet med 

tilläggen i principprogrammen och organisatoriskt arbete likt rekryteringen av samordnaren.  

Vad borde SFS fokusera på/vad vill jag göra 

Jag vill gärna fördjupa mig i internationaliseringsfrågor och bli mer aktiv i KOMIT. Den arena 

som EU utgör och de möjligheter och risker som kommer därav förtjänar gedigen 

uppmärksamhet. EU har en direkt påverkan på gemene students vardag och fler svenska 

perspektiv är nödvändiga. Internationalisering sker även hemma i såväl fysik som virtuell form. 

Genom exempelvis Erasmus+ kan vi stärka interkulturell kunskap, bredda utbildningar och 

stärka det som är svagt.  

Därtill vill jag jobba vidare med organisatoriska frågor. Få till en bättre struktur på våra olika 

åsiktsdokument, åstadkomma mer förankrad och överblickbar ekonomisk styrning, hierarkisk 

ordning på våra styrdokument genom stadgan, öka insynen för medlemskårer och ersättare. En 

välstrukturerad organisation funkar bättre.  

Jag tillträdde till SFS styrelse som första ersättare i november. Sedan dess har jag föreslagit och 

fått gehör för att exempelvis inkomna remisser ska återrapporteras till styrelsen och 

förhoppningsvis ska vi härefter även diskutera dem. Senaste förslaget är att utöka 



medierapporten för att inkludera en utblick till de olika kårerna och högskolesektorn för att 

därigenom ge styrelsen en bättre känsla för hur landet ligger.  

Avslutningsvis vill jag fortsätta med rådande förankringsarbete genom exempelvis nätverk och 

medlemsmöten.   

Jag tror att jag är uppskattad i min nuvarande roll som ledamot i SFS styrelse och jag tror att 

jag kan fortsatt bidra. Förhoppningsvis så är det även er upplevelse och att ni känner tilltro till 

mina resonemang och till att min tjänst ska vara er till gagn.  

 

Gustav Ekström 

Den 23 februari 2021 

Göteborg 


