
Namn: Patryk Banach

Ålder: 22

Studieval: Organisationssociologi, modevetenskap & Digitala 
Kulturer


Vem är du? 
Mitt namn är Patryk Banach! Jag är 22 år och uppvuxen i Lund. 
Generellt är jag väldigt driven som person och tycker om att 
engagera mig, ha ansvar och gå på möten! Jag blev aktiv på 
nationen HT18 och har varit kvar sen dess. Innan detta har jag varit 
aktiv inom Samhällsvetarkåren, Lundakarnevalen och det 
Modevetenskapliga Studentrådet. Bortsett från detta har jag varit 
en styrelseledamot i Studentlunds kommunikationsgrupp och 
dessutom frilansat lite med grafisk design. Mina tidigare 
utbildningar har fokuserat mycket på organisationer och 
management, mode, kommunikation, marknadsföring men också 
digitalisering och det digitala samhället. 


Vad har du gjort på nationen? 
På nationen har jag varit grafiker, lunchförmän och novischförman. Därefter blev jag vald till PR-
Chef och har suttit som det från HT19 och går av nu till hösten. Bortsett från detta har jag också 
varit fadder för novischperioden, suttit i ett quratel under den rådande corona-pandemin och 
dessutom varit ständigt adjungerad i Seniors som quratelsmedlem! 


Varför söker du till Seniors 
Jag söker till Seniors för att jag vill fortsätta mitt arbete i det övre styret och driva vidare det som 
jag startat som PR-Chef. Bland annat vill jag fortsätta utveckla nationens marknadsföring och 
kommunikation, här tror jag att både min utbildning och erfarenhet som PR-chef (samt en del av 
Studentlunds kommunikationsgrupp) kan hjälpa till. Bortsett från detta vill jag öka förståelsen och 
transparensen mellan seniors och förmannakåren. Jag vill att det ska vara roligt som förman att 
sätta sig in i seniors arbete, istället för att kännas svårt och avskräckande. Dessutom vill jag efter 
min första termin jättegärna vara med i kontaktseniors för att finnas där som stöd för 
förmannakåren och quratelet. Utöver detta söker jag också för att jag tror att det är en fördel att 
ha seniorsledamöter från olika håll, bland annat halvtidare som är underrepresenterade i seniors 
idag. 

Vad vill du göra som Senior? 
Som senior vill jag bland annat öka transparensen gentemot förmannakåren gällande seniors 
arbete, inte bara genom att göra denna mer tillgänglig men också lättare att förstå. Utöver detta 
vill jag jobba med projekt som startades under min tid som PR-Chef för att inte låta dem gå till 
spillo. Bland annat är dessa olika koncept på hur man ska kunna marknadsföra våra verksamheter 
och vår nation bättre, skapa nytt merchandise och fortsätta titta på hur vi kan förbättra vår 
hemsida. Jag vill också kunna stödja halvtidarna och hjälpa till att förmedla deras röst, då jag har 
förståelse av hur svårt detta kan vara. Utöver detta vill jag dessutom ha mer tid att fokusera på 
hur man kan stödja förmannakåren och få ännu mer engagemang på nationen samt se över 
arbetsmiljön på nationen bland förmän och quratelare. Jag vill helt enkelt göra det jag inte fått tid 
för att göra under mitt quratelsår och få en chans att utveckla mitt strategiska och långsiktiga 
tänkande! 
Varför ska nationsmötet välja dig? 
Nationsmötet borde välja mig för att jag tror att seniors gynnas av att ha nya infallsvinklar och 
dessutom tror jag att det kan vara väldigt bra att ha en ny driven och taggad seniorsledamot. 
Mina studier är dessutom strukturerade så att jag kan sitta alla 4 terminer vilket innebär att jag kan 
bidra med en kontinuitet och ett engagemang i seniors som kommer hålla. Om nationsmötet 
väljer mig får ni en peppad seniorsledamot som är beredd att lägga ner tid och energi för att driva 
nationen och förmannakåren framåt. 


