Namn: Sebastian Thor
Ålder: 25 år
Studieval: Fysik
Vem är du?
För att citera Karlsson på Taket; Jag är “en vacker och
genomklok och lagom tjock man i mina bästa år”. När jag inte
pluggar eller jobbar på nationen försöker jag ta det lugnt med att
se på någon serie, lösa rubik’s kuber, eller trolla.
Vad har du gjort på nationen?
2015 var jag Svartklubben-förman, detta året sitter jag som Ljud och Ljus-förman samt att jag
denna terminen även blev fyllnadsvald till Festförman.
Jag har jobbat massvis med klubbar, en hel del pubar (både bar och kök), flertalet sittningar
(servering och kök) och ett par luncher.
Varför söker du till ProQuratorSocial?
Jag söker till ProQurator Social för att jag vill ge mitt allt till nationen. Det är tack vare
Sydskånska Nationen som jag är den jag är idag. Innan jag kom hit var jag en blyg och osocial
besserwisser, jag festade aldrig och spenderade min större fritid framför datorn eller teven.
Nu är jag i alla fall en utåtriktad och social besserwisser, men jag spenderar större delen av min
tid på nationen och jag skulle älska att viga ett helt år till att jobba heltid på nationen, för att ge
lite tillbaka för den personliga utveckling som nationen stått för i mitt liv.
Vad vill du göra som ProQuratorSocial?
Om jag skulle bli vald skulle jag vilja fokusera mer på klubb-verksamheten. Jag tycker att
klubbarna har blivit lite bortglömda och hamnat i skymundan, vilket är något jag gärna skulle
vilja ändra. Jag vill självklart inte göra detta på bekostnad av köks- och annan verksamhet, men
jag tror att under de senaste PQS’erna har de fokuserats och raffinerats ganska bra och jag skulle
bara vilja föra klubb-verksamheterna till samma nivå.

Varför ska nationsmötet välja dig?
Jag tycker att nationsmötet ska välja mig för att jag är glad och social, jag är lätt och prata med,
jag lyssnar på era problem och har oftast svar på tal. Jag vet hur de flesta av verksamheterna
drivs och är alltid öppen för idéer till förbättringar. Jag tycker att ett fokus på klubbarna är ett
fokus på nationen så att vi kan bli det bästa vi kan vara, och jag tror att jag är rätt person för det.
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Who are you?
To quote the fictional character Karlsson on the roof; “A
hansome, thoroughly clever, perfectly plump man in his
prime”. When I’m not studying or working at the nation, I
try to relax by watching TV-series, solve rubik’s cubes, or
practice my magic.
What have you done at the nation?
The year of 2015 I was a Svartklubben foreman.This year I have the post of light and sound
foreman, as well as me being elected “Party foreman” at the last meeting.
I have worked tons of clubs, a whole lot of pubs (both in the bar and kitchen), several sittnings
(serving and kitchen) and a couple of lunches.
Why are you applying for ProQurator Social?
I’m applying to be ProQurator Social because I want to give my everything to the nation. It is
thanks to Sydskånska Nationen that I am who I am today. Before I came here, I was a shy and
unsocial know-it-all, I never partied and I spent most of my free time in front of my computer or
the TV. At least now I’m a outgoing and social know-it-all, but I spend most of my time at the
nation and I would love to give a year of my life to working full time at the nation, to give some
back for the personal growth that this nation has contributed to in my life.
What do you want to do as ProQurator Social?
If I were to be elected, I would want to focus more on clubs. I think that lately the clubs have
been a little bit forgotten and fallen through the cracks, which is something I would like to
change. I of course don’t want to do this at the cost of
Why should the nation meeting choose you?
I think that the nation meeting should choose me because I am happy and social, easy to talk to, I
listen to your problems and can often give an answer or at the very lest an educated guess to the
questions you have. I know how most of the activities are run and am always open for ideas for
improvements. Think that a focus on the clubs is a focus on the nation, so that we can become
all that we can be, and I think I’m the best person for that job.

