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Vem är du?
Jag brukar få höra att jag är en lugn och sansad person med ett vänligt (och stort) leende.
Numer är jag social och utåtriktad, men när jag var yngre var jag en något tillbakadragen
datornörd. Vissa kan nog få intrycket av att jag är ganska reserverad, men efter att ha lärt
känna mig inser man snabbt att jag är lättsam och har nära till skratt. På min fritid tycker jag
om att gå på stand-up, spela datorspel och läsa böcker, förutsatt att jag inte är på
Sydskånska så klart!
Vad har du gjort på nationen?
Jämfört med vissa andra på nationen är jag fortfarande relativt ny här, trots att min tid i
studentlivet började redan 2013. Under mitt första år (2016) på nationen var jag ”bara”
boende och jobbade lite då och då, främst i köket och på klubbar. När jag bestämde mig för
att bli förman var Electrified det självklara valet, då jag älskar elektronisk musik. Efter att ha
drivit klubb i ett år kände jag att det var dags att göra någonting som var mer relaterat till min
utbildning, så för närvarande sitter jag i valberedningen. Utöver mitt engagemang som
förman har jag även suttit med i Sydskånskas husstyrelse i egenskap av
boenderepresentant.
Varför söker du till ProQurator Social?
Jag söker till PQS framförallt för att SSK har gett mig så otroligt mycket i form av vänner,
erfarenheter och ett socialt sammanhang utanför skolan och att jag vill ge tillbaka lite av det
genom att på heltid engagera mig och se till att Sydskånska fortsätter vara Lunds härligaste
nation. Jag söker specifikt till PQS för att jag tror att det är den post som är mest relevant för
mig om man ser till mina kompetenser. Som psykologstudent ligger framförallt den sociala
biten mig nära hjärtat: jag vill se till att förmannakåren mår bra. Utöver det är jag något
pedantisk och vill att allt ska fungera felfritt, samtidigt som jag tycker om variation i mitt
arbete.
Vad vill du göra som ProQurator Social?
Under den första tiden kommer jag sätta mig in i arbetet och se till att alla rutiner flyter på
som de ska. Genom att snabbt få kontroll på rutinarbetet hoppas jag därefter kunna fokusera
på andra projekt, exempelvis att fortsätta arbeta på det underhållsarbete som tidigare PQS
påbörjat. Jag vill även se över de avtal nationen har och se om där finns utrymme för
förbättring, samt finnas till förmannakårens förfogande och hjälpa dem genomdriva sina
idéer.
Varför ska nationsmötet välja dig?
För att jag brinner för nationen och dess framtida utveckling. Jag har under min tid i nationen
fått en god förståelse för hur nationen fungerar, är trygg i mig själv och van att hantera
stressiga situationer. Med mig som PQS kommer ni ha en lugn och stabil quraltelsmedlem
med nationens bästa i fokus. Jag räds inte nya utmaningar, är lösningsorienterad och bra på
att hitta effektiva lösningar på problem.
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Who are you?
People usually tell me that I am a calm and level-headed person with a kind (and big) smile.
Nowadays I’m social and outgoing, but when I was younger I used to be a somewhat
reclusive computer geek. Some might still get the impression that I am a bit reserved, but as
you get to know me you will soon find that I’m cheerful and always close to laughter. In my
free time, I enjoy going to stand up, gaming and reading, unless I’m at Sydskånska!
What have you done at the nation?
In comparison to some people at the nation, I’m still relatively new here, despite becoming a
student way back in 2013. During my first year (2016) at the nation I merely lived here and
worked every now and then, especially in the kitchen and at clubs. When I finally decided on
becoming a foreman, Electrified was the given choice since I have a passion for electronic
music. After running the club for a year, I decided it was time to do something that is more
related to my field of study, so now I’m in the election committee. Other than my involvement
as a foreman, I’ve been a member of Sydskånskas house board.
Why are you applying for ProQurator Social?
I’m applying first and foremost because SSK has given me so much: from friends and life
experience to a social context that I never knew before I came to the nation, and that I see
this as a chance to pay back by spending a year fully committed to the nation and make sure
it stays the lovely nation that I first came to. I’m applying for PQS in particular because I think
it’s the post that is the most relevant for me considering my skills. As a psychology student,
the social part is especially important. I want to make sure that the foremen are well and
happy at the nation. Other than that, I’m a bit pedantic and always want everything to work
flawlessly, as well as thriving when the work stays varied.
What do you want to do as ProQurator Social?
In the beginning I will get acquainted with the job and make sure all the routine work runs
smoothly. By quickly taking control of the routine tasks, I hope to be able to focus on other
projects in the future. I would like to keep working on the maintenance of our premises that
our previous PQS has started, look at our existing contracts and see if they can be
renegotiated into better ones and of course be there for the foremen and help them carry out
any creative ideas they might have.
Why should the nations meeting elect you?
Because I’m passionate about the nation and its development. I have during my time in the
nation acquired a thorough sense of how the nation operated, I’m confident and used to
handling stressful situations. With me as your PQS you will have a calm and stable member
of the quratel that constantly focuses on the nation’s best. I’m not afraid of taking on new
challenges, I’m solution-driven and good at finding effective solutions to new problems.

