
Snabbpresentation 
Namn: Elizabeth “Lizah” Nicolaisen 

Ålder: 23 

Studieval: Psykologi (+ lite andra kurser) 

Sökt quratelspost: Qurator 

Kul fakta om mig: Jag kan sjunga med munnen stängd och har varit på ett av Svenska 

Kennelklubbens bokomslag 

 

 

Vem är du? 

Jag är en utåtriktad, pratglad och ärlig person. Jag gillar att planera och ha mina saker (inkl. 

skola, jobb och andra aktiviteter) organiserade eftersom att jag vill ha koll på läget. Jag älskar 

att skriva och hänga med vänner. Jag brinner för elektronisk musik och chips. Jag kan ”nörda 

ut” om jag pratar om hjärnan (eftersom att den är fantastisk!). Jag tror även starkt på att allting 

blir lite bättre med läppstift på! 

På nationen har jag tidigare haft posterna som Electrified-förman och Sexmästare.  

 

 

Vad vill du göra på den posten du sökt? 
I korthet vill jag agera som ett ankare för nationen. Jag vill se till att nationen har en stabil 

grund att stå på, att alla ordinarie verksamheter ska gå så smidigt som möjligt samtidigt som 

nya idéer ska kunna få en chans att bli verklighet. Jag vill även att alla, oavsett hemland och 

studieområde, ska kunna känna sig så välkomna som möjligt här!  

Jag vill även förvalta allt det bra som tidigare Quratorer har jobbat med.  

 

 

Varför ska nationsmötet välja dig? 
Nationsmötet ska välja mig eftersom jag verkligen älskar Sydskånska Nationen! Jag gör inte 

detta för mitt eget ego, utan jag gör detta för att SSK har gett mig så himla mycket och för att 

detta är det minsta jag kan göra för att ge tillbaka. Jag jobbar hårt och är målmedveten, jag 

jobbar bra i grupp och ser kommunikation som a och o i ett quratels arbete. Jag är även 

väldigt taggad på denna möjlighet och jag anser att jag har det rätta drivet. 
 

 

   
 

 



Quick presentation  
Name: Elizabeth ”Lizah” Nicolaisen 

Age: 23 

Field of studies: Psychology (+ some other courses) 

Quratel post applied for: Qurator 

Fun fact about me: I can sing with my mouth closed and has been featured on the cover of a 

book for the Swedish Kennel Club 

 

 

Who are you? 

I am an outgoing and honest person who likes to talk. I like to plan ahead and keep my things 

(incl. school, work and other activities) organised since I like to have control. I love to write 

and hang out with friends. I’m passionate about electronic music and chips. I “nerd out” if I 

talk about the brain (because it’s awesome!). I’m also a firm believer in that everything gets a 

little bit better with some lipstick on!  

At the nation I’ve previously had the posts as Electrified-foreman and Sexmästare. 

 

 

What do you want to do on your position? 
In short I’d like to act as an anchor for the nation. I want to make sure that the nation has a 

stable ground to stand on, and that all the activities go as smooth as possible. At the same time 

I want to give new ideas a chance to become reality. I want to make sure everyone, regardless 

of native country or field of study, feels as welcomed as possible here! 

I also want to carry on all the good things our previous Qurators have worked on.  

 

 

Why should the nation meeting elect you? 
The nation meeting should elect me because I really love Sydskånska Nation! I am not doing 

this for my own ego, I am doing this for SSK because it has given me so much and this is the 

least I could do to give back. I am hardworking and purposeful, I work well with other people 

and view communication as a very important part in the quratels everyday job. I’m also very 

excited for this opportunity and I believe I have the right drive.  

 

 

     


