Namn: Altay Hakyemez
Ålder: 22
Studieval: Handelsrätt
Vem är du?
En driven, progressiv idéspruta från Parentesen.
Vad har du gjort på nationen?
Har varit aktiv som: Kock, Köksmästare, ProQurator Ekonomi, Vieriförman, marskalk,
valberedningsledamot och adjungerad senior.
Varför söker du till seniors?
Jag vill ha styrelseerfarenhet, jag vill fortsätta bidra till en organisation jag bryr mig mycket om, jag vill
få omlopp för min kreativa sida i en ganska svartvit skoldag och jag vill gärna också ha fyra
matbiljetter.
Vad vill du göra som senior?
Som senior vill jag primärt hjälpa Quratelet dra i de projekt som de inte har tid med idag. Saker som är
tidskrävande men viktiga för organisation och förmän. Annars har jag en bunt projekt jag skulle kunna
hjälpa till att dra i.
Varför ska nationsmötet välja dig?
Trots att jag är en gammal Quratelare har jag många ideer och tydliga visioner på hur Sydskånska
Nationen kan fortsätta vara den allra bästa nationen i Lund. Bara för att nämna några hade jag gärna
hjälp till att lägga grund för projekt som fjärde heltidare, reviderad förmannasolagering, nationsbil,
barmästarförslaget och SSKvalborg.
Jag har ett och annat att bidra med när det gäller ekonomisk kunskap också eftersom jag pluggat
ekonomi i 2 år, arbetat med bokföring utanför nationen i 2 somrar och arbetar med hela studentlunds
ekonomi på ett sätt på terminsräkningsföreningen.

Name: Altay Hakyemez
Age: 22
Field of studies: Business Law
Who are you?
An energetic, progressive, idea machine from Parentesen.
What have you done at the nation?
Have been an active member as a: Kock, Köksmästare, ProQurator Ekonomi,
Vieriförman, Marshall, Nominations Committe member and as a seniors assistant (sort of).
Why are you applying for seniors?
I want board experience, I want to help contribute to an organisation that I care deeply about. I want
to keep my creative side in a quite dull weekday. I also want four food tickets.
What do you want to do as a senior?
As a senior, I would primarily want to help the Quratel with the projects they don’t have time for
today. Projects that are time consuming, but that are important for the organisation and foremen.
Otherwise I have a bunch of projects I could help working with.
Why should the nation meeting elect you?
Although I am an old Quratelare, I still have a lot of ideas and visions on how Sydskånska Nationen can
remain being the best nation in Lund. Just to name some I could help on a basic level implement
projects like fourth full-timer, reworked forman rewards, nation car, the barmaster-proposal and
SSKvalborg.
I also have a lot to contribute with on the financial part of the nation as I have been studying business
2 years, working with book keeping at other organisations, working as a ProQurator here and working
at Terminsräkningsföreningen with all of studentlunds finances in some way.

