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Vem är du?
Jag är som person lugn, utåtriktad
och strukturerad. Utöver det är jag
pedagogiskt lagd, tar gärna
ledarrollen och känner ofta ett behov
av att hjälpa och stötta personer i min
närhet. Jag drivs av mina ambitioner,
en vilja att uppnå resultat och
samtidigt skapa bra stämning i de
grupper jag är en del av. För att
använda färre adjektiv så jobbar jag
också som ridlärare sedan många år
tillbaka, pluggar juridik och växte
upp i Arboga.
Vad har du gjort på nationen?
Förutom alla nätter på klubbarna, kvällar på puben, alla sittningar, skratt, tårar och vänner jag fått,
så har jag även haft ett formellt engagemang som klubbförman och valberedningsledamot. I 1,5
termin hade jag den stora äran att ta hand om världens bästa Foxen, och den här terminen (vt19)
sitter jag i valberedningen. Utöver detta har jag varit fadder under novischperioden och jobbat
majoriteten av våra aktiviteter.
Varför söker du till PQE?
Mina tre år i studentlivet har hittills präglats av många mindre, parallella engagemang, och därför
vill jag nu ge Sydskånska min odelade uppmärksamhet under ett år. Jag trivs bäst när jag får arbeta
med längre perspektiv och på ett helhetsplan, vilket jag är övertygad om att jag kommer få chansen
till i quratelet! Efter tre år med varierande grader av engagemang på nationen vill jag nu lägga i en
högre växel.
Vad vill du göra som quratelare?
Jag vill framför allt, som sagt, ge nationen mitt allt och genomföra mina arbetsuppgifter efter
absolut bästa förmåga. Ett stort personligt mål är att bidra till en nation som mår bra och där vi tar
hand om varandra, för att skapa förutsättningar för utveckling och förändring. Jag hoppas på att
kunna vara ett stabilt stöd för både nuvarande och kommande förmän, samtidigt som jag förvaltar
nationen ekonomiskt. Jag tror och hoppas även att min juridiska kompetens kommer komma till stor
användning, såväl i form av avtalstolkning och förståelse för lagen som i problemlösningsförmåga.
Varför ska nationsmötet välja dig?
Därför att jag har lång erfarenhet av ledarskap och vill ge nationen allt jag har att ge i ett år. Jag
tycker att ni ska välja mig till PQe därför att jag är ett helhetspaket där man köper arbetsmoralen,
noggrannheten, problemlösningsförmågan och ambitionerna, men får en trygg, omtänksam och
driven person på köpet.
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Who are you?
I am as a person calm, outgoing and
structured. In addition to that, I am
pedagogical, gladly take the leadership
role and often feel a need to help and
support people. I am driven by my
ambitions, a desire to achieve results
and at the same time create a good
atmosphere in the groups I am a part of.
To use fewer adjectives, I also work as
a riding teacher since forever, study law
and grew up in Arboga.
What have you done at the nation?
In addition to all the nights in the clubs, evenings in the pub, all the sittnings, a lot of laughter, tears
and friends I have got here, I’ve also had a formal commitment as club foreman and in the election
committee. For 1.5 term I had the great honor of taking care of the amazing Foxen, and this
semester (spring19) I’m in the election committee. In addition to this, I have been a mentor during
the novice period and worked the majority of our activities.
Why are you applying for PQE?
My three years in student life have so far been characterized by many smaller, parallel
commitments, and therefore I now want to give Sydskånska my undivided attention for one year. I
like it best when I get to work with longer perspectives and on a holistic level, which I am
convinced that I will get the chance to do in the quratel! After three years of varying degrees of
engagement with the nation, I now want to put in a higher gear.
What do you want to do as PQE?
Most importantly, I want to give the nation everything and carry out my duties to the best of my
ability. A great personal goal is to contribute to a nation that feels good and where we take care of
each other, to create the conditions for development and change. I hope to be a stable support for
both current and future foremen, while at the same time managing the nation financially. I also
believe and hope that my legal competence will come to great use, both in terms of contract
interpretation and understanding of the law, and in my ability with problem-solving.
Why should the nation meeting elect you?
Because I have long experience of leadership and want to give everything that I have to give in one
year. I think you should choose me for PQe because I am a package, where you buy the work
morale, the accuracy, the problem-solving ability and the ambitions, but get a safe, caring and
driven person in the bargain.

