Namn: David Josef Frödin
Ålder: 22
Studieval: Informatik
Sökt quratelspost: Qurator

Vem är du och vad har du tidigare gjort på nationen?
Enligt mitt pass är jag David Josef Frödin från Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Jag är
uppvuxen i ett ryskt hem i Sveriges minsta kommun till ytan, Sundbyberg. Min favoritartist är
The Tallest Man on Earth men jag skäms inte för att lyssna på Zara Larsson när det känns rätt.
Till vardags studerar jag informatik och har tidigare studerat idéhistoria och sociologi. På
Sydskånska nationen har jag varit förtroendevald i sju terminer. Under den här tiden har jag
varit: lunchförman, fadder, kock, marskalk, novischförman, projektledare för Restaurang
Gåsen, projektledare för SSK Festival och Tandemgeneral. I skrivande stund sitter jag som
ordinarie ledamot i nationens seniors. Utanför nationen har jag tidigare suttit i fullmäktige på
Humanistiska och Teologiska studentkåren, samt varit studerandeskyddsombud på
Kulturanatomen för ungefär trehundra personer.
Vad vill du göra på den posten du sökt?
Att sköta den dagliga verksamheten är ett återkommande tema på vad Quratelare vill göra,
men faktum är att det är Quratorns och Qurateletes främsta uppgift. Som Senior har jag fått
möjligheten tänka och arbeta visionärt, någonting som jag tycker är väldigt kul.
Nästa år har nationen jubileumsbal för Knävlingagillet, jag ser det här som ett ypperligt tillfälle
att få en nystart på nationens alumniverksamhet. Mitt mål är att få minst sjuttiofem alumner
att närvara på vår bal. Det här målet kommer uppnås genom att jag som Qurator tidigt
försöker få en god kontakt med alumner och på så sätt får dem involverade i balen. Sanningen
är att våra alumner är en stor oanvänd resurs inom vår organisation. Om vi en dag ska bygga
ett hus likt det Helsingkrona har bredvid oss så är god kontakt med tidigare sydskåningar en
nödvändighet.
Jag skulle också vilja undersöka möjligheten för en fjärde heltidare och kontakt med
studieförbund som Folkuniversitetet. Akademiska föreningen använder sig redan nu av
studiecirklar från Folkuniveristet för att finansiera sin verksamhet. Det här är ett arbete som jag
startat i seniors men gärna vill slutföra som Qurator. Studiecirklarna skulle exempelvis hjälpa
att finansiera en fjärde heltidare eller höja artistbudgeten för varje termin.
Varför söker du till Qurator och varför ska nationsmötet välja dig?
Med sju terminer av erfarenhet i bagaget så har jag en god kunskap om hur våra
verksamheter och organisation är uppbyggd här på Sydskånska. Trots det är jag absolut inte
fullärd och jag ser ödmjukt på att lära mig allt vad att vara en Qurator innebär. Nationsmötet
bör välja mig för att jag fortfarande har samma driv och nyfikenhet som för sju terminer sedan.
Jag är på nationen för att det blivit mitt andra hemma och källa till glädje och energi. Att äta,
glädjas, jobba och sova på nationen hade varit en dröm som gick i uppfyllelse!
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Who are you and what have you done at the nation?
My passport says I am David Josef Frödin from the Karolinska hospital in Stockholm. I was
raised in a russian home in the smallest municipality, Sundbyberg. My favourite musician is
The Tallest Man on Earth but I am not ashamed of listening to Zara Larsson when the time is
right.
During the weekdays I study informatics and earlier I have been doing a lot of sociology and
history of ideas. I have been active at Sydskånska Nationen the last seven semesters. During
this time I have had the honor of being: lunchforman, mentor, chef, marshall, novischforman,
project leader for Restaurang Gåsen, project leader for SSK Festival and Tandem general. This
semester I have been a board member for the Seniors of Sydskånska Nationen. Outside of the
nation I have had the opportunity to have been in the General Council of the HTS-student
union, and also been the student representative at Kulturanatomen for at least three hundred
people.
What do you want to do at your applied post?
As the Qurators and the Quratels main task is to manage the daily activities, that is something
I will be glad to do. I have during my time as a board member in Seniors given the oppurtunity
to think and work visionarily, and that is something I also have enjoyed a lot.
Next year, Sydskånska Naitonens annual ball, Knävlingagillet, is going to have its 50-year
anniversary, and I see that as an oppurtunity to engage the alumnis. My personal goal is to
make at least seventy five alumnis to attend our ball. This goal will be reached by me as a
Qurator, early in the process trying to get good relations with alumnis and engaging them in
the ball. THe truth is that our alumnis are an unused asset in our organisation. If we one day
tant to build a new bulding like Helsingkrona next to us, good relations with old Sydskåningar
vill be essential.
I would also want to research the possibility for a fourth full-timer and establishing new
relations with organisations like Folkuniversitet. Through their relations with Folkuniversitetet,
Lunds Academic Society had been able to finance a lot of their activities. This is a project I
have started in the Board as a Senior, and that I would want to finish as the nations Qurator.
This project could for example help us finance a fourth full-timer or raise the artist budget
each semester.
Why are you applying for Qurator and why should the nation meeting choose you?
With seven semeters of experience, I have great knowledge of how our activities and
organisation run at Sydskånska. Even though I have this knowledge, I do not consider me
knowing everything. I humbly want to learn everything about what being a Qurator at
Sydskånska is all about. The nation meeting should choose me because I still have the same
energy and curiosity that I had seven semeters ago. I’m on the nation because it has become
my second home and main source for happiness and excitement. To eat, work, joy and sleep
at the nation has been a dream that has come true!

