[ENGLISH BELOW]
Namn: Erika Steen
Ålder: 23
Studieval: Mänskliga rättigheter
Vem är du?
Jag har varit en del av Sydskånska Nationen sedan min andra dag vid Lunds Universitet!
Trots att jag under hela min studietid bott i Malmö har det varit ett självklart val för mig att
ständigt sätta mig på bussen till Lund, oftare för SSK:s skull än för mina studier. Jag pluggar
i nuläget ett kandidatprogram i Mänskliga rättigheter och är helt övertygad om att jag en dag
kommer att rädda världen genom Förenta Nationerna, men att fokus just nu ligger på endast
en nation; Sydskånska.
Vad har du gjort på nationen?
Genom åren under nationens tak har jag varit fadder, förman för Kafé Matiné och suttit som
PR-chef i Quratelet! Utöver det har jag varit en trogen besökare på våra klubbar, pubar och
givetvis den bästa söndagsaktiviteten; Kafé Matiné.
Varför söker du till Seniors?
Intresset för seniors kom naturligt under mitt år som PR-chef. Sedan dess har jag haft den
stora äran att vara ständigt adjungerad och fått sitta i arbetsgrupperna Kontaktseniors och
Fanbärare. Det vill jag fortsätta med! Ytterligare en anledning är att en post som
Seniorsledamot skulle innebära att jag för första gången får rösträtt. Halvtidsposterna i
Quratelet har nämligen yttranderätt, men inte rösträtt. I nuläget är det ingen av sittande
Seniorsledamöter som har direkt erfarenhet av att arbeta halvtid inom Quratelet, en erfarenhet
som är av stor vikt vid beslut. Jag vill vara halvtidarnas röst!
Vad vill du göra som Senior?
Den främsta anledningen till att jag nu söker till Seniors är att jag vill bistå arbetsgruppen
“Kommunikationsseniors” med min erfarenhet och kompetens. Gruppens största fokus ska
ligga på att underlätta arbetet för PR-chefen, ett arbete som är av stor vikt då arbetsbördan för
denne ofta är svårbalanserad. Utöver det har jag blivit en riktig hejare på att representera
nationen med fanan i högsta hugg, och vill därför fortsätta att vara fanbärare under
Universitetets officiella ceremonier.
Varför ska nationsmötet välja dig?
Jag är övertygad om att min kompetens och erfarenhet kommer att göra stor nytta i
Seniorskollegiet. Efter två hela månader (!!) utan officiellt nationsuppdrag har jag insett att
jag har mycket kvar att ge för att se till att Lunds alla studenter ska inse att Sydskånska
Nationen är det absolut bästa alternativet för att skapa en fristad i stadens vimmel!
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Name: Erika Steen
Age: 23
Studies: Human rights
Who are you?
I have been a part of Sydskånska Nationen since my second day at Lund University!
Although I lived in Malmö throughout my studies, it has been an obvious choice for me to
constantly get on the bus to go to Lund, more often for the sake of SSK than for my studies. I
am currently studying a bachelor’s program in Human Rights and I am absolutely convinced
that I will save the world through the United Nations, but right now there is only one nation
that counts; Sydskånska.
What have you done at the nation?
During my years at the nation I have been a mentor, a foreman for Kafé Matiné and the
PR-manager in the Quratel! Besides this I have been a frequent visitor of our clubs, pubs and
the obvious choice for a Sunday evening; Kafé Matiné.
Why are you applying to be a part of Seniors?
The interest for seniors came naturally during my year as PR-manager. Since then, I have had
the great honor of being constantly adjunct and a part of the Kontaktseniors and Fanbärare
working groups. I want to continue with that! Another reason is that a post as Senior Member
would mean that I get the right to vote for the first time. The half-time posts in the Quratelet
have the right to speak their opinion at the meetings, but not the right to vote. Currently, none
of the sitting Senior Members have had direct experience of working half-time in the Quratel,
an experience that is of great importance in making the decisions Seniors make. I want to be
the voice of the half-timers!
What do you want to do as a part of the Seniors board?
The main reason why I am applying to be a part of the Seniors board is that I want to assist
the “Communication Seniors” working group with my experience and skills. The group's
main focus should be on facilitating the work of the PR-manager, a job that is of great
importance as the workload for this person is often difficult to balance. On top of that, I have
become a real champion in representing the nation during the University's official
ceremonies, and would therefore like to continue as a “Fanbärare”
Why should the nation meeting choose you?
I am convinced that my skills and experience will be of great use on the Seniors board. After
two full months (!!) without an official task at the nation, I have realized that I have a lot left
to give to make sure that all Lund's students realize that Sydskånska Nationen is the absolute
best option for creating a sanctuary in the confusing city of Lund!

