Snabbpresentation – seniorskollegiet

Namn: Kalle Olsson

Ålder: 26

Studieval: Ekonomi

Kul fakta om mig: Var med i Juniorjeopardy 1999

Vem är du?
Jag heter Kalle Olsson, jag är 26 år gammal och kommer ursprungligen från en liten stad i
östergötland som heter Söderköping. Jag har varit i Lund sen våren 2012 och har varit
medlem i Sydskånska sen hösten 2012 (min första termin så var jag medlem i Göteborgs
Nation, döm mig inte). Sen jag hittade rätt så har jag varit lunchförman, köksmästare och nu
dom senaste 3 terminerna så har jag varit PQS.
Vart vill du ta nationen/hur vill du engagera dig i seniorskollegiet?
En av de största anledningarna att jag söker en post som senior är att jag vill jobba med
vidareutveckling av den tredje heltidarposten. Eftersom PQSposten är såpass ny så finns
det fortfarande saker att förbättra och jag vill jobba tillsammans med nästkommande PQS
från ett annat perspektiv för att se vad man idag gör för rätt och fel.
Varför ska nationsmötet välja dig?
Jag har mycket kvar att ge till nationen, både i form av engagemang och erfarenhet.

Speed presentation

Name:
Kalle Olsson
Age:
26
Field of studies:
Economy
Fun fact about me:
I competed in Juniorjeopardy back in 1999
Who are you?
Im a guy from a small city in Sweden called Söderköping. I’ve been in Lund since spring
2012 and a member of Sydskånska Nationen since fall 2012. I began working at the nation
2013 when I got elected as lunchforeman, since then I’ve also been kitchenmaster and for
the last three semesters I have been PQS.
What do you want to do with the nation/what do you want to do in the seniorskollegium?
I want to continue develop the PQS post from another perspective together with the new
PQS. Since the post is so new, there is still a need for further development.
Why should the nation meeting elect you?
I still have a lot to give, both in spirit and experience, to this nation.

