
	
	

Presentation om mig     
Namn: Sara Eklind 
Ålder: 23 
Studieval: Socionom 
Söker quratelspost: Notarie 
Kul fakta om mig: När jag var 12 år var jag modell för barnklädesmärke. Jag hoppade glatt runt på 
catwalken i färgglad pyjamas till låtar som ”Girlfriend” av Avril Lavigne och ”Nobody´s perfect” av 
Hannah Montana. Jag kände mig minst sagt fab.  
 
Vem är jag? Jag är en handlingskraftig person med hög arbetsmoral som är väldigt pepp på det mesta 
i livet. Jag tycker om spännande dokumentärer och alla slags diskussioner över en kopp te. Allra bäst 
mår jag när jag får dansa till funk och discomusik på Foxen och låtsas att jag är Diana Ross.  
 
Vad har jag gjort på nationen? Jag började som Svartklubbenförman HT15 till VT16. Jag var 
Novischförman HT16 och nu är jag Sexmästare. Jag har jobbat på nästan alla aktiviteter på natione 
och haft ett eget klubbkoncept på Open Club. Som sann svartklubbenförman ligger Svartklubben 
fortfarande närmast mitt hjärta.  
 
Varför söker jag till Notarie? Jag söker posten dels för att jag vill jobba administrativt men främst 
för att få jobba med novischperioden som jag anser är en av de viktigaste händelserna under en termin, 
det är då vi har chansen att få nya medlemmar. Det är genom nya medlemmar och nytt engagemang 
som nationens verksamhet lever vidare. Som novischförman tyckte jag att det var otroligt kul att få 
träffa nya novsicher och representera nationen och jag har fått en inblick av vad som funkade samt vad 
som gick mindre bra. Jag har också skapat mig en uppfattning om vad ett bra bemötande från en 
novischförman kan göra för en novisch.  
 
Vad vill jag göra med den posten jag söker? Det som Sydskånska nationen tjänar allra mest på är att 
vi har en tydlig profil samtidigt som vi är en öppen nation som är lätt att ta sig in i. Den styrkan vill 
jag upprätthålla och jobba aktivt med under novsichperioden. Jag vill vara ett stabilt stöd för 
novsicheriet när arbete känns tufft. Jag är intresserad av att ha ett bra samarbete med andra nationers 
novischeri då jag är av full tro att desto mer vi samarbetar med andra och upprätthåller bra relationer 
desto mer kan vi utvecklas som organisation.  
 
Varför ska mötet välja mig?  Några av mina främsta egenskaper är att när jag vet vad som ska göras 
gör jag det snabbt med hög arbetsmoral. Jag har av min tidigare erfarenhet från nationen lärt mig att 
leda en grupp och att även i svåra situationer när allt känns tungt lyckats hålla motivationen uppe hos 
jobbare. Jag intresserad av andras perspektiv i olika frågor lyssnar och tar in vad andra har att säga 
vilket jag ser som en viktig aspekt för ett lyckat ledarskap. Jag har genom åren som aktiv på 
Sydskånska fått en bred erfarenhet av nationen. Jag ser fram emot att kunna använda mina erfarenheter 



i ett annat perspektiv. Jag vill kunna lyfta andra förmän precis som nationen har lyft mig och jag är ser 
fram emot att få representera nationen utåt.  
 
 
 

 
 
 
Name: Sara Eklind 
Age: 23 
Field of studies: Social work program 
Fun fact about me: When I was 12 years old I got the opportunity to be a model for a kids clothing 
store “Limitid too” I had the time off my life jumping around in a colorful pyjamas to songs like Avril 
Lavigne”Girl friend” and Hannah Montana “nobodys perfect”, I feelt fab!  
 
Who are you? I am an energetic person with high work ethics and I´m very excited for most 
happenings in life. One of my biggest interests are documentaries and every kind of discussion over a 
cup of tea. But I enjoy life the most when I can dance to funk and disco music at Foxen and pretend to 
be Diana Ross.  
 
What have you done at the nation? I started as Svartklubben forman fall 2015 to spring 2016. I 
became a novischforman fall 2016 and now I am a sexmästare. I have worked at almost every activity 
at the nation and arranged Artemis and had my own club at open club. As a true svartklubben forman, 
svartklubben is still close to my heart.  
 

Why are you applying for Notarie?  
 I`m applying for Notarie because I like to do administrative work but the primary reason why I want 
to have the position as a Notarie is because I really want to work with the novisch period. I think that 
the novisch period is one of the biggest events of the semester. During this event we have the chance 
to get new members and represent the nation. It´s because of new active members the nation has the 
privilege to continue as an organization. As a novsich forman I really liked to meet novsiches and 
represent the nation and I´ve got insight of what we did good and what we could have done better. I 
have also seen the real impact of what a good impression of a novisch forman can do for a new 
member.   
 

What do you want to do as Notarie? The things that makes Sydskånska so successful are that we 
have a clear image but in the same time we are a welcoming nation and it´s easy to feel like you are a 
part of the nation. That is a strength that I want to keep working on during the novsich period. I want 
to be a good support for novischeriet when their work is hard and challenging. I´m open to work with 
other nations novischeri due to the fact that I believe that a good cooperation can develop our own 
organization.  
 
Why should the nations meeting elect you? Some of my best characteristics is that if I know what is 
to be done I'll do it fast with high working ethics. From previous expriences I learned how to lead a 
group and know of the importance to keep the teams motivation up especially in tough situations. I am 
interested in people's point of view in things and I listen to people around me and take in what they 
say which I think is a crucial capacity as a leader.  I have throughout the years at Sydskånska gained a 
lot of experience. I´m looking forward to use my experience from another perspective I want to 
empower other formans and active members as the nation has empowered me and I´m looking forward 
to represent the nation. 
 



 


