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Vem är du? Jag heter Oskar Kindberg, jag är född och uppvuxen i en
liten ort några mil väster om Kalmar där kulturlivets höjdpunkt var bio
en gång per kvartal på ”Folkan” samt musikkårens tågande under 1 maj.
Även om det inte låter särskilt spännande så kan jag stoltsera med att
jag har Hitta Nemo färskare i minnet än vad Du har eftersom filmerna
kom till oss när andra orter var färdiga med dem. Utöver denna korta
introduktion har jag en flerårig bakgrund inom olika ideella organisationer där jag snabbt hittade hem.
För mig var det en stor ära att få meddelandet om att jag nominerats till en ledamotspost inom
seniorskollegiet. Uppdraget som ledamot i nationens styrelse där strategiska och långsiktiga frågor
behandlas har varit ett mål för mig sedan min första termin här.
Vad har du gjort på nationen? Jag började min tid på nationen som så många andra som jobbare för
att få mitt jobbarkort. Kort därefter blev jag vald till Miljösamordnare där jag arbetat långsiktigt och
strategiskt med att säkerställa att nationen blir mer medveten om hur den påverkar sin omvärld. Det har
jag gjort dels genom att arbeta fram Sydskånska Nationens miljöpolicy samt sätta Sydskånska Nationens
Miljömål, två styrdokument som jag sedan lotsat igenom Seniorskollegiet vilka fastställt dem. Utöver
det har jag suttit i Valberedningen där vi tillsammans arbetat fram specifika profiler för det övre styret
samt intervjuat kandidater inför val och därefter föreslagit lämpliga sådana inför nationsmötet.
Varför söker du seniorskollegiet? Som jag tidigare berättat har detta uppdrag varit ett mål för mig
sedan jag först kom till nationen. Jag ser uppdraget som ledamot av seniorskollegiet som få förunnat,
dels för att det av tradition gjorts utrymme i organet för avgångna Quratelare och dels på grund av
uppdragets långa mandat. Att fullgöra uppdraget under hela den utsatta tiden är något jag har stor respekt
för och det är en av anledningarna till att jag söker idag. Jag vill också bryta den tidigare strukturen att
seniors skulle vara sista anhalt för trötta förmän och gamla heltidare.
Erfarenhet av organisationskulturer har jag dock inte enbart fått från att praktiskt ha varit en del av
olika styrelser utan också från universitetsstudier inom både statsvetenskap, juridik och sociologi där
jag hela tiden försökt nischa in mig mot just civilsamhälleliga frågor och därigenom breddat min
fackkunskap på områden som styrelsearbete kan beröra. Jag vet också att jag skulle tillföra ett
utifrånperspektiv som tidigare personer som enbart varit Quratelare eller nationskativa saknar.
Vad vill du göra som senior? Mitt arbete inom seniorskollegiet kommer präglas av att jag kommer ha
ett par särskilda principer med mig i varje beslut som fattas. Centralt handlar det om att alltid ha
medlemmarnas bästa i åtanke men ett par ledord kommer vägleda mig. Ett urval av dessa är
tillgänglighet, öppenhet och långsiktighet. Det är mycket enkla saker men som jag upplevt det finns
brister inom, särskilt gällande de två första med ett seniorskollegium som befunnit sig rätt långt ifrån
andra förtroendevalda och en relativt stängd ekonomisk process som jag uppfattar lämnar medlemmarna
ovetandes om saker de fattat beslut om på nationsmöten vilket är en farlig väg att vandra för oss.
Varför ska nationsmötet välja dig? Även om jag jobbat på nästan alla aktiviteter på nationen så är jag
medveten om att min operativa nationskunskap kan ha brister i jämförelse med konkurrenter, däremot
besitter jag en stor strategisk erfarenhet i form av dels kunskap om hur långsiktiga frågor bör behandlas
och dels analyserfarenhet av hur strategiska beslut påverkar en ideell organisation som Sydskånska
Nationen. Genom mitt brinnande intresse för frågor av den magnituden är jag övertygad om att jag skulle
göra ett utomordentlig jobb. För mig är det de stora frågorna som håller liv i lågorna.

Presentation of Oskar Kindberg
The Nomination committee’s proposal to member of Seniors
Age: 21
Field of studies: Bachelor programme of Political Science
Who are you? My name is Oskar Kindberg, I am born and raised in a
small town a few miles west of Kalmar where the top cultural events was
the quarterly cinema at “Folkan” and the town band’s marching on the 1st
of May. It may not seem so thrilling but I can proudly say that I have got
Finding Nemo fresher in mind than You since the movies came to us
when all other cities were done with them. Beyond this short introduction
I have many years of experience in non-profit organizations where I found a home. It was truly an
honour for me to be nominated to member of Seniors. To be a part of the Nations board where strategic
and long term decisions are made has been a goal for me ever since my first semester here.
What have you done at the nation? As many of us I started my time at the Nation as a worker and
eventually I got my Workers card. Shortly after I got elected as the “environmental foreman” where I
have been working with a long term perspective to make sure that the Nation gets more conscious about
how it effects its surrounding environment. This work has mainly been focused on working with the
Nations environmental policy and the Nations environmental goals which is two policy documents that
I have pushed through Seniors who established them as their own. Beyond this I have been a part of the
Nomination committee where we have been focusing on creating specific profiles for the “upper rule”
and interviewed candidates before elections and thereafter proposed suitable candidates to the Nation
meeting.
Why are you applying for seniors? As I previously stated this position has been a goal for me ever
since I came to the Nation. In my opinion the assignment as member of Seniors is something you might
call a rare luxury, partly since, by tradition, room has been made for retired Quratel members and partly
due to the long mandate period. I respect the latter and it iss one of the reasons of why I am applying for
this position today. I want to break the current structure and how Seniors are looked at as a last resort
for tired foremen and old full timers.
My experience of organizational cultures is not something that I only have got from being in board
positions but also from my studies in political science, law and sociology where I am always trying to
niche my assignments towards the civil society and thereby broaden my professional knowledge in areas
that board work can affect. I am also sure that I can add a perspective which other candidates whom
only have been active in the nation lacks.
What do you want to do as a senior? As a Senior my work will be characterized by some certain
principles. Mainly they are about always having the members best in mind and by that some keywords
will be guiding me. A sample of these keywords are availability, openness and long term perspective.
According to me these are simple principles but I have seen flaws, especially considering the first two
with a distance between Seniors and other foremen and a closed economical process which I think leaves
our members in the dark about questions that they are asked to make decisions about at the Nation
meetings. That is really a dark path to walk in a member controlled organisation.
Why should the nation meeting elect you? Despite that I have been working a lot at the Nation’s
activities I am aware that my operative knowledge about the Nation may have some flaws in comparison
to others. On the other hand, I possess a great strategical knowledge about how long term questions
should be treated and experience of analysing strategical questions and how they affect a non-profit
organisation such as Sydskånska Nationen. Because of my enthusiasm in these kinds of questions I am
certain that I am going to do a good job as a Senior.

