Namn: Andreas Böhlin
Ålder: 24
Studieval: Nationalekonomi samt Statsvetenskap
Vem är du?
Jag är en nationalekonom med stort engagemang för Sydskånska nationen.
Jag pluggar nationalekonomi vilket var en kompromiss mellan mitt intresse
för matematik och politik. Mitt musikintresse vilket är en klenod av min tid i
musikklass på högstadiet var det som fick mig att komma till SSK från början, det och att det verkade
finnas många ”sköna människor” där. Gitarren har sedan högstadiet samlat en del damm men jag
gillar fortfarande att lyssna på musik och trean lär få höra en och annan dusch-serenad.
Om dagarna går jag motvilligt till Gerdahallen fast jag blir mycket mer motiverad så fort en boll
kommer in i träningen (undantag pilates). Om kvällarna och helgerna är då jag verkligen kommer till
liv för att: ”lyssna på musik, dricka öl och ha djupa konversationer i rökrutan” – ordspråk från Parran
Jag har utöver detta många intressen som jag antagligen aldrig kommer ha användning för. Historia,
Astronomi, Film, datorspel och Fysik, jag är lite av en ”jack of all trades” i kuriosa utan syfte.
Vad har du gjort på nationen?
Jag har tidigare på nationen varit förman för Idrottsförman (ett år), Novishförman (en termin) och
Valberedningsledarmot (en termin). Utöver detta så har jag arbetat i alla arbetarlag som går förutom
Kafé Matiné (om jag minns rätt). Detta tillsammans gör att jag varit förman i nu två år och medlem i
tre år.
Varför söker du till senior?
Jag söker till Senior för att jag under mina tre år på nationen känner att jag samlat tillräckligt med
kunskap för att kunna vara med och bidra långsiktigt. Några punkter som jag intresserar mig för är
integration av utbytesstudenter och hur vi vill utveckla nationen ekonomiskt på sikt. Jag har
dessutom funderat på att i framtiden söka kuratel så inblicken i styrelsen vore mycket givande inför
det.
Vad vill du göra som Senior?
Jobba med att översätta material och arbeta in engelska mer i vår organisationskultur om det går
och/eller att jobba med siffergruppen för att ta fram statistiskt underlag. Jag inser givetvis att på en
vakant post så måste jag lära mig repen innan jag hävdar min åsikt i frågor för att inte sinka arbetet.
Med det sagt så kanske jag kan få in några marknadsperspektiv eller egna erfarenheter i debatterna
efter ett tag.
Varför ska nationsmötet välja dig?
Det tråkiga svaret är väl att jag är en hyfsad statistiker och har varit engagerad en tid i nationen. Jag
har suttit i många mötessamanhang tidigare och diverse ledningar för projekt. Jag skulle kunna bidra
inom statistiken, med marknadsanalyser och med min nationserfarenhet.
Ett roligare svar och ett som jag önskar att ni istället baserar er röst på är om ni haft konversationer
med mig och tänkt att jag kan se koncept i ett annat oväntat ljus. Om ni till exempel någon gång
suttit med mig och jag dragit ett oväntat skämt eller varit finurlig då tycker jag ni ska rösta på mig.
Det är sådan tankeverksamhet som jag tror ligger till grunder för en organisation som vill utvecklas.
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Who are you?
I am an economics student with a lot of commitment to Sydskånska
Nationen. I study mainly economics which is a compromise between my
interests of mathematics and politics. My interest in music which is a relic
from my high school programme was what brought me to SSK in the first place, that and rumors
about “chill people etc.”. My guitar has since high school gathered quite a bit of dust but I still enjoy
listening to music and the third floor might be lucky enough to hear one or two serenades from my
shower.
During daytime, I sometimes reluctantly trains at Gerdahallen but as soon as you involve a ball in the
training I am much more enthusiastic (exception Pilates).
During nighttime and weekends is when I really come alive to” listen to music, drink beer and have
deep conversations in the smoking pit” – Parran
Apart from that I have a ton of interests that I will probably never use in a productive sense. A bit of
History, Astronomy, knowledge about movies, gaming and basic physics. I am sort of a Jack of all
trades when it comes to unnecessary curiosa.
What have you done for the nation?
I have been foreman for sports (one year), Novishforeman (one semester) and Election Committee
(one semester). Additionally, I have worked in everything possible except Kafé Matiné (if I remember
correctly). This accumulates to two years as foreman and three years a member of the nation.
Why do you apply for Senior?
I apply to senior because during my three years I feel that I have gathered enough experience to be
able to help long-term. Topics I would like to work with include integration of exchange student and
economic analysis. I also consider applying for Kuratel later so the insight I would get as a senior
would be rewarding.
What would you do as Senior?
Hopefully work with translating material and integrating English more in the organization if possible
and/or mining statistics to help long-term decision-making. I do realize that this vacant post is short
and that I first should learn the ropes before voicing my opinion too much for the working efficiency
of the group. With that said I think I can contribute with a market perspective and some experience
after a couple of meetings.
Why should the meeting choose you?
The boring answer is that I am a decent statistician and have been part of the nation for some time. I
have been in multiple meetings and some management groups for projects. I could contribute with
statistics, market analysis and my experience from the nation.
A more fun answer which I would rather see you base you vote on is if you have had any
conversations with me and thought that I can bring new concepts. For example, if I have said an
unexpected joke or been clever then you should vote for me. That sort of looking at problems from
an unexpected angle is what I believe is necessary to take an organization forward

