Namn: Åsa Blomberg
Ålder: 21
Studieval: Kandidatprogram i Digitala Kulturer
Kul fakta om mig:
•
•
•
•

Den enda sydskånska sydskåningen i Quratelet
Använder ordet ”Rimligt” orimligt ofta
Har alltid en kaffekopp i handen
Favorit motto är ”Man har inte roligare än vad man gör det!”

Vem är du?
Som nämnt ovan heter jag Åsa och har varit aktiv på nationen sedan HT13. Född och uppvuxen i
Malmö, men har på senare år bott ute på Österlen- närmare bestämt Tomelilla!
På nationen har jag haft lite olika poster, så som Afternoon Tea-förman, Sexmästare och Notarie. Jag
är tjejen som inte kan lämna något gjort halvdant, har ett visst kontrollbehov och som hela tiden
måste ha något att göra. Jag är även tjejen som gärna sitter en söndagsmorgon, med en kopp kaffe i
handen givetvis, och kan fundera på allt och ingenting i flera timmar.
Vart vill du ta nationen/hur vill du engagera dig i Seniorskollegiet?
Jag kom till nationen som novisch och hade ingen aning om någonting. Första gången jag gick ner till
lilla baren, under inskrivningen, möttes jag av glada och trevliga människor som välkomnade mig in i
gemenskapen. 5 terminer senare har jag varit aktiv på flera olika förmannaposter och nu även som
Quratelare. Efter dessa erfarenheter jag fått under årens gång, har slutsatsen blivit att
kommunikation och vision är de viktigaste. Att ta hand om varandra och ha ambition att komma
framåt.
Som Seniorsledamot skulle jag vilja jobba med att förbättra kommunikationen mellan Förmän,
Quratel och Seniorskollegiet. Att få chansen att få posten, inte bara som Seniorsledamot, men även
Kontaktsenior hade både varit roligt och utvecklande.
Nationer skapades från första början för att vara ett ställe för att studenter att träffa likasinnade.
Därför tycker jag det är viktigt att bibehålla den tanken i bakhuvudet och jobba för att nationen ska
fortsätta vara ett tryggt ställe att spendera sin tid på, och att alla ska känna sig välkomna.
Varför ska nationsmötet välja dig?
Som jag nämnde ovan har nationen blivit mitt hem och även min familj. Efter snart tre år som aktiv
här har jag lyckats utmana mig själv och pusha mig själv genom olika situationer.
Jag vet hur det känns att komma hit som novisch och jag vet hur det är att jobba som
förman/Quratelare.
Anledningen till varför jag vill bli Seniorsledamot är för att jag har fått så mycket av den här Nationen
och människorna som varit aktiva här. Jag vill få chansen att kunna ge tillbaka något till Nationen och
dess medlemmar, genom att finnas som ett stöd och få dela med mig av mina erfarenheter.

Name: Åsa Blomberg
Age: 21
Field of Studies: Digital Cultures
Fun facts:
•
•
•
•

I am the only sydskånska Sydskåningen in the Quratel
I use the word “Rimligt”(reasonably) unreasonably much
I always have a cup of coffee in my hand
My favourite motto is “It won’t be funnier than you make it!”

Who are you?
As mentioned above my name is Åsa and I’ve been active at the nation since the fall semester of
2013. I am born and raised in Malmö, but have in recent years been living on Österlen- specifically
Tomelilla!
At the nation I have had some different posts, such as Afternoon Tea-foreman, Sexmästare and
Notarie. I am the girl who can’t leave anything half done, am a control freak and constantly in need
of something to do. I'm also a girl who can just sit for several hours on a Sunday morning, with a cup
of coffee, and just daydream.
What do you want to do with the nation/what do you want to do in the Seniorskollegium?
I came to the nation as a novisch and had no idea about anything. The first time I went down to the
small bar, during the enrollment, I was greeted by happy and nice people who welcomed me into the
community. 5 semesters later, I have been active as a foreman and now also as Quratelare. After
these experiences I have had over the years, communication and vision are the most important ones.
As a part of the Seniorskollegium, I would like to work with the improvement of the communication
between foremen, Quratel and Seniorskollegiet.
In the beginning the Nations were created to be a place for students to meet like-minded people. I
therefore think it is important to maintain that ideal and work for the nation to continue to be a nice
place, and that everyone should feel welcome.
Why should the nation meeting elect you?
As I mentioned above, the nation has become my home and also my family. After almost three years
here I have managed to challenge myself and push myself through different situations.
I know how it feels to come here as a new student and I know how it is to work as a
foreman/Quratelare.
The reason why I want to become a part of the Seniorskollegium is that I have been given so much
from this nation and the people who have been active here.
I want to get the chance to give something back to the Nation and its members, by being a support
and to share my experiences.

