
 

 

Namn: Juan Sanchez 

Ålder: 22 år 

Studieval: Engelsk lingvistik  

 

 

Vem är du? 

En Västeråsare med stockholmsdialekt som ska 

försöka göra nån sorts karriär med språk. Jag är 

också en lugn och sansad person som alltid 

försöker vara hjälpsam i alla situationer. 

Inkludering är något som ligger mig varmt om 

hjärtat, så jag gör mitt bästa för att se till att alla 

ska ha möjligheten att få vara med. Min 

favoritserie är Grey’s Anatomy, och hade jag inte varit så dålig på matte så hade jag 

blivit kirurg, men jag nöjer mig med att operera på grammatikens anatomi. TIPS! 

Letar du efter mig så hittar du mig nästan alltid på dansgolvet på vilken fest som 

helst.  

 

Vad har du gjort på nationen? 

Jag har jobbat på dem flesta aktiviteterna vi har på nationen, jag var fadder under 

novischperioden ht18 och har numera äran att vara pubförman sedan förra 

terminen.  Jag har också dansat sönder mina fötter, varit lite för full och lite för 

nykter, träffat några av mina närmsta vänner, tröstat och blivit tröstad. Jag har bott 

på nationen, men har inte haft ett sovrum. 

 

Varför söker du till Notarie? 

Jag har funderat på att söka notarie sedan förra terminen, men visste inte om jag var 

redo. Nu känner jag att jag är redo att ge lite mer till nationen, och få erfarenhet av 

att jobba närmare organisationen. 

 

Vad vill du göra som Notarie? 

Jag är taggad på att ordna bordsplaceringar på interna festerna samt 

novischperioden, men mest av allt representera Sydskånska nationen. Större 

ambitioner har jag inte, mer än att jobba tillsammans med hela Quratelet för att allt 

ska funka och vara bra på nationen. 

 

Varför ska nationsmötet välja dig? 

Nationsmötet borde välja mig för att jag vet att kommer göra mitt allra bästa för att 

nationen ska vara en så trygg, rolig och välkomnande miljö som möjligt. 

 

“[...]So pick me. Choose me. Love me” – Meredith Grey (Grey’s Anatomy, s2:ep5) 


