
 

Motkadidatur Seniors  
Namn: Louise La Ek  
Ålder: 24  
Studieval: Master i Strategisk Kommunikation  
 
 
Till Sydskånska Nationens medlemar  
 
Vem är jag?  
Mitt namn är Louise La Ek och jag har sedan VT15 varit en aktiv-medlem här på nationen. 
Innan VT15 hade jag redan jobbat allt som gick att jobba på nationen och spenderade i 
princip all min ledig tid här, trots att jag var medlem i Lunds Nation. Valet att byta nation blev 
alltså  en självklarhet när jag kom tillbaka från mitt utbyte. Jag har sedan dess varit 
NATU-förman, Internationelsekreterare-förman och Övermarskalk, utöver detta har jag varit 
kommunikationschef för Karnevals Operan, Ordförande för INTK, varit aktiv inom 
Spegatspexet och sitter nuvarande i Gåsarådet som vice Övermarskalk.  
 
Jag är en driven, glad och eftertänksam person som alltid försöker tänka ett steg i förväg. 
Jag tror på laget före jaget och i en projektgrupp bidrar jag med orädd och självsäker attityd 
och tar den roll i en grupp som behövs och har lätt för att anpassa mig.  
 
Jag har sedan innan en kandidat i Digitala Kulturer, här utvecklade jag kundskaper inom 
digital media och digitala vertyg som jag fick använding av när jag väl gjorde min praktik på 
rekalm byrån South Communication. Efter detta pluggade jag även ekonomi och ekonomi 
historia vilket sedan ledde mig till vad jag gör idag Master i Strategisk kommunikation.  
 
Varför söker jag Seniors?  
Efter att ha anordnat Knävlingagillet och sedan även tagit mig an en ledningspost under 
LundaKarnevalen kände jag att jag behövde en paus från studentlivet och försökte därmed 
dra ner på mitt studentengagemang. Men det visade sig att jag inte riktigt kunde släppa taget 
om SSK. Nu känner jag att det är lika bra att “face facts”, jag kan inte släppa taget och vill ge 
min sista tid i Lund till ssk. Trots att idellt enagemang kan vara krävande och jobbigt så 
tycker jag det är värt det! Jag söker just till seniors för att jag anser att det är denna post som 
passar mig bäst. Jag hoppas att kunna använda mina nästan 5 år erfarenhet i Lund till att 
hjälpa SSK förbättras och utvecklas. Detta blir min sista post på nationen och jag hoppas 
därmed kunna få använda mina kundskaper inom främst kommunikation till att utveckla 
nationen.  
 
Vad vill jag göra i Seniors?  
Jag tror på att good image kommer innefrån ut och en god intern kommunikation behövs 
alltid kontureligt jobbas med. Jag har inga stora visioner utan hoppas endast på att aktivt 
jobba mer med vår kommunikation, vilket innebär att titta närmare på hur PR-gruppen 
funkar, PR-chefens arbetsbörda, fundera på om våra kommunikationskanaler är de bästa 
eller om de används på bästa sätt. För att kunna jobba som bäst i vårt 
kommunikationsutskott hoppas jag även på att sitta med i kontaktseniors då det är ytterst 
relevenat för vår internkommunikation och för att jag tror starkt på att vi måste bygga en 



 

starkare bro mellan övrestyre och förmankåren. Detta kommer hand i hand med att öka 
transparansen på alla plan och jobba aktivt med att minimiera klyftor mellan nya - gammla, 
arbetarlag - arb, förmän -jobbare, förmän- övrestyre, jobbare-medlemar och medlemar - 
icke.medlemar. Även om jag tror att good kommunikation kommer innefrån ut så betyder inte 
detta att man helt ska uttsluta att jobba med den externa kommmunikationen samtidigt. Det 
handlar om att hitta en good balansgång.  
  
Varför ska nationsmötet välja dig?  
Jag tycker nationsmötet bör välja mig för att jag tror innerligt att jag har kompetensen inom 
ett område som hade behövts utvecklas på nationen. Jag tror även att mina erfareheter 
utanför nationen kommer vara en god tillgång till nationen. Jag har en nyttig distans 
samtidigt som jag brinner och älskar Sydskånska Nationen.  
 
 
 
----- English--------  
 
Name: Louise La Ek 
Age: 24 
Studying: Master in Strategic Communication 
 
 
To the members of Sydskånska Nationen,  
 
My name is Louise La Ek and I have been an active member of the Sydskånska Nationen 
since VT15. Before VT15 had I already worked at all the different activities at the nation and 
I spent pretty much all my free time here, despite being a member of Lunds Nation. 
Therefore, it was obvious to change nation as soon as I came back from my exchange 
semester. 
I have since then been a NATU-Foreman, International Secretary and Övermarskalk. In 
addition to this, I have been the communication manager for Karnevals Operan, Chairman of 
INTK,  active in Spegatspexet and I'm in present active in Gåsarådet as Vice Oversmarskalk. 
 
I am a driven, easygoing and prudent person who always tries to think one step ahead. I 
believe in the team before the self.  In a group, I contribute with a fearless and confident 
attitude and I find it easy to adapt into a already functional working group. 
 
I have a bachelor’s degree in Digital Cultures, where I have gained skills in digital media and 
digital tools. I did an internship at the PR-agency South communication, where I got to apply 
these skills in practice. After that, I studied economics and economic history, which later led 
to what I do today, a Master in Strategic Communication. 
 
 
 
Why Seniors? 
After organizing Knävlingagillet and also taking a chef position in LundaKarnevalens Opera, I 



 

felt that I needed a break from student life, I, therefore, tried to reduce my student 
engagement. But, it turned out I had a really hard time letting go of Sydskånska Nationen.  I 
realized that I don’t want to give up Lundsstudent life and I want to spend my 2 last years in 
Lund at Sydskånska Nationen. Even though the work can be demanding and difficult, I think 
it's worth it! I'm applying for seniors because I think the post suits me the best. I hope to be 
able to use my almost 5 years experience in Lund to help SSK improve and develop. This 
will be my last post at the nation, and I hope to be able to use my skills in primary 
communication to help the nation to a better future. 
 
What do I want to do in Seniors? 
I believe that a good image comes from within and that you always need to start from the 
core and work yourself outwards. A good internal communication is extremely important and 
continuously have to be worked on.  I have no big visions but only hope to actively work 
more with our communication, which means looking closely at how the PR group works, the 
PR-chefs workload, considering whether our communication channels are the best or if they 
are used in the best ways. In order to be able to work the best in our communications 
committee, I hope to be in contact-seniors as it is extremely important for our internal 
communication, and because I strongly believe that we need to build a stronger bridge 
between förmän and seniors/quratel. This goes hand in hand with increasing transparency at 
all levels and actively working to minimize gaps between new - old, work team  - work team, 
foreman - workers, workers-members, members - non-members. Even though I think that 
good communication always starts within, does not mean that I  believe that the nation 
should completely eliminate working with external communication at the same time. It is all 
about finding a good balance. 
  
Why should the nation meeting choose me? 
I think the national meeting should choose me because I sincerely believe that I have the 
right skills in an area that needs extra looking into. I believe that my experiences outside the 
nation will be a good access to the nation. I also believe that I have a useful “self-distance” 
while I still have a deep passion and love for Sydskånska Nationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 


