
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT14 Tvättförman 

VT15 Lunchförman 

HT15 Novischförman, Pubförman, Artemis-arrangör 

VT16 Novischförman, Pubförman, valberedning 

HT16 Övermarskalk, valberedning 

VT17 Övermarskalk, valberedning 

HT17 Seniorsledamot (en halv termin),  

Övermarskalk ProInspectorsbalen 

VT18 Lunchförman 

HT18 Novischförman, Vieriförman 

Vem är du? 

På pappret smålänning, i hjärtat sydskåning. Får energi 

av sociala interaktioner som jag sedan gärna gör av med 

på Sydskånskas dansgolv alternativt Gerdahallen eller i 

Lunds så kallade natur. Älskar att klä ut mig själv och 

andra. Har gärna ett helt bollhav i luften men har efter att 

jag i somras hittade mig själv i en öken i Portugal blivit 

bättre på att slappna av och till och med börjat gå på 

yoga.  

Varför söker du till Qurator? 

Jag har sedan min första dag haft ett stort intresse för 

och tankar kring hur nationen bör vara och fungera och 

hur Quratelet bör jobba. Jag anser mig bra på och tycker 

det är väldigt kul att organisera och arbetsleda andra och 

vara den som har det övergripande ansvaret och ser till 

att ingenting glöms bort. Framförallt finns det ingenting 

som har betytt så mycket för mig som Sydskånska 

Nationen och ingenting som skulle göra mig mer tacksam 

än att få chansen att driva och utveckla nationen under 

ett år. 

Vad vill du göra som Qurator? 

Jobba med arbetsmiljön genom att se över både Quratel- 

och förmannaposter och se om man genom 

omstrukturering kan lätta arbetsbördan för Quratelet 

samtidigt som man genom utökat ansvar för förmän kan 

öka deras motivation. Målet är att påbörja en process mot 

att ta bort halvtidarposterna. Jag vill arbeta för en 

husförman på heltid, då jag tror att det är omöjligt att få ett 

nytt nationshus byggt utan en sådan resurs. Jag vill arbeta 

för en snabbare process kring avveckling och utveckling 

av våra aktiviteter som ska gå hand i hand med 

marknaden men framförallt vilka intressen och ambitioner 

som finns hos våra förmän. Jag vill införa en Tornadag där 

förmän från nationerna kan träffas och umgås. Det skulle 

också vara väldigt kul att få fortsätta arbetet med ett 

utvecklat Skvalborgskoncept 

Varför ska nationsmötet välja dig? 

Jag har under mina fyra år samlat på mig väldigt mycket 

erfarenheter. Inte bara genom mina förtroendeposter 

utan även genom mitt stora intresse och engagemang 

för nationen, vilket gjort att jag varit närvarande på 

majoriteten av alla aktiviteter sedan jag kom och alltid 

varit uppdaterad och insatt i vad som händer innanför 

och utanför våra väggar. Väljer ni mig får ni en erfaren 

och stabil Qurator. Ni får också en Qurator full av energi 

till att förverkliga mina men framförallt era ideér. Ni får 

en Qurator som kan arbeta professionellt men samtidigt 

har barnasinnet kvar och vill arbeta för att vi alla 

kommer ihåg vårt syfte – att erbjuda en plats där aktiva 

och gäster kan ha kul och må bra.  

 

Namn: Jenny Käll Karlsson             Ålder: 26             Studieval: Ekonomi och personalvetenskap 


