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Vem är du? 

Jag är en glad tjej, uppvuxen i Huddinge (Stockholm) och blev utnämnd till 

”klassens Google” sista året på gymnasiet med motiveringen att jag hade koll 

på mycket. Mina intressen är bl.a. att laga mat, gå på spinningpass och 

shoppa kläder vintage och second-hand. Jag älskar dessutom att dansa loss 

på Lunds studentnationer, där självfallet SSK har den bästa musiken! 

Vad har du gjort på nationen? 

Blev förman hösten 2015 och varit hovmästare (ht15-vt16), valberedningsledamot (vt16) och Övermarskalk 

(ht16-vt17). Övriga förtroendeposter jag har inom nationen är fanbärare och korridorsrepresentant i 

Husstyrelsen. Jag har dessutom varit fadder under två Novischperioder. 

Varför söker du till ProQurator Ekonomi? 

Jag har varit på nationen i snart 4 terminer och att söka Quratel är något jag länge har tänkt på. För mig är SSK 

en plats där jag har fått växa och utmana mig själv på många olika sätt, samtidigt som jag har haft väldigt roligt 

och fått fina vänner på vägen. Allt detta hade inte varit möjligt utan nationens fantastiska förmän och de Quratel 

som funnits här för att stötta. Jag känner att det helt enkelt är dags att ge tillbaka genom att dela med mig av de 

erfarenheter jag har inom nationen och anta den spännande utmaningen; att under ett år sköta och hålla koll på 

nationens ekonomi.  

Den 11 mars 2017 firade nationens bal Knävlingagillet 50 år och balen ägde, för första gången, rum i Stora salen 

på AF Borgen. Jag hade den stora äran att tillsammans med min kollega Jenny, nationens sexmästare och 

Quratelet att anordna denna storslagna fest. Något som gjorde att jag trivdes i rollen som Övermarskalk var att 

det fanns många olika delar att hålla koll på, vilket lätt kan bli rörigt. Som tur är så är jag en driven person som 

tycker om att ha ordning och reda omkring mig. Detta är egenskaper som kommer göra att jag kommer att trivas 

som PQE i Quratelet. Erfarenheterna jag tar med mig ifrån tidigare poster, men framförallt Knävlingagillets 

framgångar, är många och jag kan med säkerhet säga att jag vet av hur man drar i och håller koll på alla delar i 

större projekt.  

Vad vill du göra som ProQurator Ekonomi? 

ProQurator Ekonomis främsta uppgift är att hålla ordning och reda på ekonomin samt representera nationen 

internt och externt. Jag ser uppdraget som framförallt förvaltande och kommer under mitt år som PQE ha tre 

utgångspunkter: 

1. Förvalta och bygga vidare på det påbörjade statistikarbetet och den ökade transparensen av nationens 

ekonomi.  

2. Vara förmännen behjälplig i projekt och visioner. SSK är inte enbart nationen där musiken spelar roll, 

det är dessutom nationen där allt kan hända. Som PQE vill jag kunna komma med vägledning och 

uppmuntran som får förmännen att växa som individer  

3. Sponsorer & SSK. Jag vill titta närmare på nationens möjligheter att få in pengar ifrån externa aktörer 

genom sponsring, vilket kan öka nationens möjligheter till större projekt. Flyter mer pengar in så kan 

mer gå tillbaka till medlemmarna.  

Varför ska nationsmötet välja dig? 

Även om jag bara har en termins erfarenhet av företagsekonomi så kommer jag kunna göra ett bra jobb som 

ProQurator Ekonomi, och de ekonomiska kunskaperna jag saknar kommer jag göra allt för att lära mig innan jag 

kliver på posten. Jag kommer dessutom kunna tillföra ett nytt perspektiv PQE:ns arbete, nämligen ett juridiskt 

perspektiv. Att kritiskt granska avtal och andra dokument, samt leta efter de juridiskt mest effektiva lösningarna 

är det jag förväntas kunna den dag jag tar min juristexamen. Kombinationen av juridik och ekonomi kommer ge 

mig en stabil grund att bygga goda argument på, som i längden kommer bidra till en effektivisering av Quratelets 

arbete och förhoppningsvis ge Sydskånska Nationen en förtroendeingivande röst inom Studentlund. Som PQE 

kommer jag vara den stabila och trygga punkt både förmän och Quratelet ibland kommer behöva.  
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Who are you? 

I’m a positive girl who grew up in Huddinge (Stockholm) and was 

nominated “the class’ Google” by the end of high school with the motivation 

that I seemed to know a little about everything. I’m interested in cooking, 

attending spinning-classes and shopping vintage and second-hand clothing. I 

also love to go out dancing at the different student nations in Lund, where 

SSK obviously has the best music! 

What have you done at the nation? 

I became foreman in autumn 2015 and I’ve been Head waitress/hovmästare (2 semesters), a Nomination 

Committee Member/valberedning (1 semester) and Head Marshal/Övermarskalk (2 semesters). Other positions 

of trust I have in the nation is Standard-bearer and Corridor representative in the House Committee. I have also 

been a mentor for two Novisch-periods.  

Why are you applying for ProQurator Ekonomi? 

I have been in the nation for almost 4 semesters and applying for Quratel is something I have thought about for a 

while. SSK is a place where I as an individual have been allowed to grow and challenge myself in many ways, 

while I have had great fun and got great friends along the way. All this would not have been possible without the 

support of the nation's great formen and different Quratels. I feel that it is time to give back by sharing with you 

the experience I have in the nation and at the same time take on the exciting challenge; to manage and keep track 

of the nation's economy. 

On March 11, 2017 we celebrated the 50-years anniversary of the nation's ball Knävlingagillet. The ball took 

place, for the first time, in Stora Salen at AF Borgen. I had the great honour to work with my colleague Jenny, 

the nation’s sexmästare and the Quratel to organizing this grand celebration. Something that made me thrive in 

the role as Head marshal was that there were very many different parts to keep track of which can easily become 

cluttered. Fortunately, I am a driven person who likes to keep things structured and organised. These are 

qualities that will make me thrive being the PQE in the Quratel. The experiences I will take with me from 

previous forman-posts, especially being Head marshal at Knävlingagillet, are many and I can say with certainty 

that I know of how to arrange and keep track of all aspects of a big project.  

What do you want to do as ProQurator Ekonomi? 

The main task for ProQurator Ekonomi is to keep the economy organised, as well as representing the nation 

internally and externally. During my year as ProQurator Ekonomi I will have three starting points: 

1. Manage and develop the initiated statistical work and the increased transparency of the nation's 

economy. 

2. Be of assistance to the foremen in their projects and ideas. SSK is not only the nation where the music 

matters, it is also the nation where anything can happen. As PQE I want to be able to offer advice and 

encouragement that’ll make the foremen grow as individuals 

3. Sponsors & SSK. I want to look at the nation's possibility to obtain money from external actors through 

sponsorship, which may increase the nation's opportunities for bigger projects. If more money floats in, 

the more you can give back to the members of SSK. 

Why should the nations meeting elect you? 

Although I have only one semester of experience in business economics, I believe I will be able to do a great job 

as ProQurator Ekonomi. Before I step on to the job as PQE, I will do everything in my power to learn the things 

I lack in economical knowledge at the moment. I will also be able to bring a new perspective in the PQE's work, 

namely a legal perspective. Critically review agreements and other documents, as well as look for the most 

effective legal solutions are things I’m expected to be able to do on the day I receive my law degree. The 

combination of law and economics will give me a solid foundation to build good arguments on, which in the 

long run will contribute to the efficiency of the Quratel’s work and hopefully give Sydskånska Nationen a voice 

of confidence in Studentlund. As PQE I will be stable and secure point for both formen and members of the 

Quratel.  


