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Vem är jag?
Jag är en student som nu sedan fyra år varit aktiv inom nationen. Mitt huvudintresse är samhälle
men jag gillar att filosofera om allt mellan himmel och jord. När jag är ledig vill jag helst vara med
mina nära och kära med hyss (snälla hyss) och tokigheter i blickarna. Jag gillar även musik, film,
serier, datorspel, sport men kanske framförallt…. att sitta i möten.
Vad har jag gjort på nationen?
Min tid på nationen har innehållit att vara Idrottsförman, Novishförman, Valberedningsledarmot och
numera Vieriförman. Utöver mina förmannaposter har jag jobbat alla aktiviteter och klubbar minst
en gång var då jag tycker det är kul att pröva nya arbetsuppgifter.
Varför söker jag senior?
Jag söker senior för att jag vet att jag kan bidra till nationen med mina ekonomiska kunskaper och
erfarenheter av en lång tid i nationslivet. För mig personligen vore senior tillsammans med mitt jobb
på Handelsbanken ett perfekt komplement till skolan för att få sitta med strategiska beslut och
försöka beräkna strategier. Jag har alltid haft ett öga för strategi och beslutsunderlag och känner
efter fyra år att jag har idéer på åt vilket håll nationen bör gå. Inom nationen ser jag fram emot att
försöka utvärdera vilka artister vi ska boka, hur vi ska belöna våra förmän och hur organisationen ska
struktureras med poster för att få ut maximalt av den fantastiska kompetens och glöd som finns på
SSK.
Vad vill du göra som senior?
Det jag vill göra som senior är att gå med i arbetsgrupperna ekonomi, kontaktsenior, valberedning
och sångboksgruppen. Inom ekonomi kan jag vara en stöttepelare för PQE och sitta med under allt
från budgetprocesser till revideringar av bokföring. I form av kontaktsenior kan jag vara ett öra
gentemot förmannakåren som jag under lång tid varit involverad i både socialt och förmannamässigt.
När det gäller seniors valberedning så har jag erfarenheter och tankar om processen från den tiden
som jag satt i nationens valberedning. Till sist av de befintliga grupperna så vill jag gärna sitta med i
sångboksgruppen och där hjälpa till att ta fram en ny och aktuell sångbok helt enkelt för att jag
uppskattar studentikosa påhitt och kreativitet. Utöver detta tillkommer givetvis det reguljära
seniorsarbetet med fyllnadsval, resursansökningar, anordna stora tackfesten, hoppa in på aktiviteter
som står tomma, ventilationspizza etc.
Min hjärtefråga är dock är att försöka främja samarbete mellan nationerna när det kommer till
medlemsantal och samla annan statistik för att bättre kunna kartlägga ekonomiska trender på längre
sikt. Detta är givetvis ingen lätt uppgift och kräver mycket samarbete men jag tror frågan är viktig för
Sydskånska nationen. Det har förut funnits en statistikgrupp vilket jag då skulle vilja återupprätta
alternativt att ha statistiken angående studentlund som en falang av ekonomiseniors.

Överlag i alla dessa frågor förespråkar jag samarbeten mellan nationer och att inte vara rädd för att
förnya sig och sina aktiviteter. Det är väldigt viktigt att volontärer får göra det som de vill och inte
låses i ramar av de koncept som ”alltid” varit på nationen, ”alltid” är ofta med lite höjd blick bara
några år tillbaka i tiden. När det kommer till samarbeten mellan nationer så tror jag det är lätt att
glömma att avvägningen som människor först gör är om de ska ge sig in i studentlund, vilken nation
kommer efter det valet. Detta gör att vi måste samarbeta i viss mån för att få folk att ta sig till
lokalerna, vi måste enligt mig göra stora event med torna till exempel för att konkurrera med
fakulteterna men också med soffan (eller att studera), att få ögonen riktade hitåt. När vi väl arbetar
med dessa incitament för att komma till studentlund är det lättare att arbeta med incitamenten för
att komma till nationen, jobba på nationen, bli förman och att söka kuratel. När det finns ett öppet
och enkelt val in i nationen så tror jag det är kvalitén på våra aktiviteter som ska hålla folk kvar. Den
bästa kvalitén kommer enligt mig från människor som får leva ut sin version av vad en klubb, pub,
lunch, aktivitet eller fest är vilket knyter an till början av stycket. Det är viktigt att inte tro att
nationen är låst, den ska och bör förnyas konstant.
Varför ska mötet välja dig?
För att jag har fyra års erfarenhet av SSK, jobbar med ekonomi och besitter ett ekonomiskt tänk om
hur människor värderar nationen, engagemang och förmanskap. Detta tänk är enligt mig vitalt för att
kunna locka nya medlemmar till våra lokaler, skaffa nya förmän, skaffa nya kuratel och behålla den
kompetens som redan finns på nationen. Utöver det har jag under mina fyra år varit en väldigt aktiv
del i förmannakårens sociala liv vilket jag tror är nödvändigt för att ta beslut angående kåren. Med
mig får nationen ett perspektiv på nationens utveckling från en som varit förman under lång tid
tillsammans med ett ekonomiskt perspektiv på det. En avvägning mellan potentialen av att göra
detta till vår egen organisation där vi gör vad vi vill under vår tid här tillsammans med det
ekonomiska ansvaret som följer, så att kommande generationer kan göra det samma.

