Valberedningens Rekommendationer
Sydskånska Nationens Tredje Ordinarie Nationsmöte 12 Maj 2020

Övre Styret
Quratelet
PR-Chef (2t) - Johanna Turfors
Johanna har suttit som Osignatförman, Novischförman, och Vieriförman, och känner att det nu är dags för
nästa steg. Det är viktigt för henne att nationen har en enhetlig grafisk profil som effektivt når ut till våra
gäster. Hon vill därför se till att uppdatera gammalt grafiskt material, samt lägga ett stort fokus på vår
närvaro på sociala medier.
Som PR-Chef vill Johanna utöka och förbättra kommunikationen med förmannakåren. Johanna lägger
nämligen stor vikt på kommunikation, och vill se till att PR-utskottet syns mer inom förmannakåren. Hon
vill även se över möjligheterna att marknadsföra nationen inför nationsmöten genom att synliggöra vilka
poster som blir lediga, vad de posterna innebär och hur man söker. Hon tänker helt enkelt att det kan
locka fler till den gemenskap som finns på nationen.
Johanna har många visioner för hur Sydskånska Nationen kan utvecklas och ser sig själv som en aktiv del
av den utvecklingen. Det Johanna ännu inte behärskar är hon säker på att hon kommer lära sig. För att
utveckla sina färdigheter inom grafisk design utöver det hon kommer lära sig på upplärningen med Patryk
menar Johanna att hon kan få stöd från sin bror som jobbar med sådant.
Rollen som PR-chef är en utmaning man inte får när som helst i livet anser Johanna och hon vill därför ta
den nu när hon har chansen. Hon vet att hon inte kommer vara ensam, hon vet att hon kommer ha sitt
Quratel i ryggen. Hon vill därför komma in i sitt Quratel med en positiv inställning och bidra till en god
stämning, varje dag.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Johanna Turfors till PR-Chef på två
terminer.
Johanna has been an Osignat foreman, a Novisch foreman, and a Vieri foreman, and now it is time to take
the next step. It is important for her that the nation has a uniform graphic profile that effectively reaches
out to our guests. Therefore, she wants to update some aged graphic content, as well as focus largely on
our presence on social media.
Johanna values communication highly, and as PR-chef she wants to work on expanding and improving
the communication with the foreman group. Furthermore, she wants the PR-department to be more
visible towards the foreman group. Beyond that, Johanna wants to explore the possibilities of marketing
the nation meetings by clarifying what posts are going to be vacant, what they entail, and how to apply.
To put it simply, she wants to attract more people to the community we have here in the nation.
Johanna has many visions for how Sydskånska nation can be developed, and views herself as an active
part in that development. What she still hasn’t mastered, she will learn. To expand her skills within

graphic design beyond what she will learn during her tutoring from Patryk, she can get help with from
her brother who works with this.
The role as PR-Chef is a once in a lifetime challenge, and that is why Johanna now wants to seize her
opportunity. She knows that she will not be alone, she knows that she will have her Quratel behind her.
Thus, she wants to come into this Quratel with a positive attitude and contribute to a good atmosphere,
every day.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Johanna Turfors as PR-Chef
for two semesters.

Husstyrelsen
Boenderepresentant (2t) - Jussi Thorén
Med ett brinnande intresse för husets sak ser Jussi sig själv som rätt person att föra husarnas åsikter
vidare till husstyrelsen. Han ser det som boenderepresentantens roll att se till husarnas bästa och inte till
husstyrelsens. Som boende i huset sedan flera år tillbaka vet Jussi vad som är bra och vad som behöver
förbättras och han har en idé om hur han kommer utföra sitt jobb för att få igenom det han tycker behövs.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Jussi Thorén till
Boenderepresentant på två terminer.
Jussi has a strong interest in the matters of the house and believes that he is the right person to present
the opinions of the tenants to the house board. He thinks that it’s the House Representative’s role to look
out for the tenants’ best interest and not the house board’s. Since he has lived in the building for several
years, Jussi has knowledge of what is good and what can be improved. He has an idea of how to do this
job and how to get his suggestions through.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Jussi Thorén as House
Representative for two semesters.

Sexmästeriet
Övermarskalk (2t) - Zennat Gholam
Zennat var marskalk på Knävlingagillet 2020 och fick därigenom en inblick i Övermarskalkens arbete.
Efter att hon talat med en tidigare Övermarskalk väcktes hennes intresse för att själv ta sig an den
posten. Utöver erfarenheten av att ha varit marskalk har hon varit aktiv i sin kår där hon varit
projektledare och lett större arbetsteam. Zennat menar att hon är en strukturerad person som är
initiativtagande och fungerar bra i samarbete med andra. Hon har redan nu tänkt igenom vad posten
innebär och känner sig redo att utföra det arbete som krävs.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Zennat Gholam till Övermarskalk
på två terminer.
Zennat was a marshal at Knävlingagillet 2020, which gave her a good insight into the Head Marshal’s
work. After speaking with a former Head Marshal, her interest in taking over the post was piqued. Besides
having the experience of being a marshal, she has also been active within LTH where she has been a
project manager and has led a larger team of workers. Zennat describes herself as a structured person
who takes initiative and can work well with others. She has already thought through about what the post
means and feels ready to do the work that is needed.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Zennat Gholam as Head
Marshall for two semesters.

Sexmästare (2t) - Tove Nilsson
Tove gick på som Sexmästare denna termin och tyckte mycket om arbetet med Knävlingagillet. Nu ser
hon fram emot att få styra upp sommarfesten. Att det krävs mycket eget initiativtagande och planering
som Sexmästare är något som Tove är väl medveten om och tycker både är kul och givande. Hon menar
att hon har de egenskaper som posten kräver. Tove hoppas på att fortsätta som Sexmästare och arbeta
kreativt där traditionerna tillåter.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Tove Nilsson till Sexmästare på två
terminer.
Tove stepped on as Sexmästare this semester and enjoyed working with Knävlingagillet and now she
looks forward to planning the summer party. She is well aware that the post as Sexmästare requires
taking a lot of initiative and planning and she thinks it is both fun and rewarding. Tove believes that she
has the characteristics that the post requires. Tove hopes that she can continue as a Sexmästare and be
creative where traditions allow.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Tove Nilsson as Sexmästare
for two semesters.

Svartklubben (2t) - Linna Fogelberg
Linna började som Heartlandförman denna termin, och är inte redo att lämna nationen än. Hon är mer än
redo att fortsätta som klubbförman men nu för Svartklubben. Hon är väl insatt i vad rollen som
klubbförman innebär såsom att marknadsföra, skaffa jobbare och jobba i team. Som musikskribent är
Linna insatt i musik och har flera musikkontakter.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Linna Fogelberg till
Svartklubbenförman på två terminer.
Linna started as Heartland Foreman this semester and is not ready to leave the nation yet. She is more
than ready to keep going as a club foreman, but this time as a Svartklubben foreman. She has a good
understanding of what the job as a club foreman entails, such as marketing, getting workers and working
in a team. Linna is well versed in the music and har several contacts through her experience of writing
about music for several websites.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Linna Fogelberg as
Svartklubben foreman for two semesters.

Foxen (1t) - Björn Dahlin
Björn har varit förman på nationen i tre terminer varav hans två första var som Foxenförman och hans
senaste som Övermarskalk. Nu när han stiger av som Övermarskalk vill han tillbaka dit han började. Björn
har ett stort musikintresse och är insatt i den musik som spelas på Foxen. Med sina erfarenheter i ryggen
vet Björn vad som funkar och vad som behöver förändras. Han har tankar om hur man får tag på jobbare
och se till att deras kväll är så bra som möjligt så de vill komma tillbaka och jobba fler gånger.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Björn Dahlin till Foxenförman på
en termin
Björn has been a foreman at the nation for three semesters, the first two as a Foxen Foreman and the
latest one as Head Marshal. Now that he is stepping off as Head Marshal he wants to go back to his roots.
Björn has a great interest in music and is well versed in the music that is played at Foxen. He knows what
works and what needs to be changed through his experiences. Björn has ideas on how to get workers and
how to make their night as good as possible so that they want to come back and work more times.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Björn Dahlin as Foxen
foreman for one semester.
Foxen (1t) - Felix Ghosh
Felix har under senaste terminen varit en del av Foxens jobbarlag och vill nu gå över till att själv vara en
del av att organisera Foxen - klubben som han blivit kär i. Han har bra insikt i vad det innebär att jobba
som klubbförman och är sedan tidigare insatt i den lokala DJ-scenen. Felix är taggad på att driva Foxen
framåt med ännu starkare, ännu enhetligare branding och den fortsatt bästa musiken i stan.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Felix Ghosh till Foxenförman på en
termin.
Felix has been a part of Foxens worker’s team the past year and now wants to move on and become a
part of organising Foxen - the club that he fell in love with. He has a good understanding of what the job
as club foreman entails and has some knowledge of the local DJ scene since earlier. Felix is excited about
pushing Foxen forward with a stronger, more cohesive branding and keep on playing the best music in
the city.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Felix Ghosh as Foxen foreman
for one semester.

Foxen (2t) - Hanna Magnusson
Hanna har varit engagerad i en förening där hon var en del av planerandet för föreningens jubileum. Nu
har hon lämnat föreningen med siktet inställt på Sydskånska Nationen. Hon har sett hur roligt vi har det
på nationen och vill nu vara en del av det. Hanna har flera idéer på teman hon vill ha på Foxen och har
redan nu hört runt för att hitta DJ’s till höstens klubbar. Hon menar även att Foxen kan utnyttja denna
vårs tråkiga omständigheter genom att boka om det som blivit avbokat.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Hanna Magnusson till
Foxenförman på två terminer
Hanna has previously been active in an organisation where she has been a part of planning its jubileum.
Now she has left the organisation and has set her eyes on Sydskånska Nation. She has seen how much
fun we have at the nation and wants to be a part of that now. Hanna has several ideas about themes she
wants at Foxen and has already asked around to find DJs for the clubs next fall. She believes that Foxen
can take advantage of the unfortunate circumstances of the spring and re-book what has been cancelled.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Hanna Magnusson as Foxen
foreman for two semesters.
Foxen (2t) - Isak Evaldsson
Efter att ha varit med i Foxens jobbarlag denna termin, är Isak sugen på att ta sitt engagemang till nästa
nivå. Han anser att arbetet som förman inte bara handlar om det praktiska, utan även innebär ett socialt
ansvar gentemot jobbarna. Han vill se till att jobbarna har det bra under klubben och att det inte är för
stressigt för dem, samt att det finns en stark gruppanda mellan jobbarna. Med sin praktiska inställning
gentemot stressiga situationer, samt villigheten att lära sig det han inte ännu kan om att styra klubbar,
känner Isak att han kommer vara ett bra tillägg till Foxenteamet.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Isak Evaldsson till Foxenförman på
två terminer.
After being a part of Foxens worker’s team this semester, Isak is ready to take his engagement to the next
level. He thinks the job of a club foreman isn’t just about the practicalities, but includes even a level of
social responsibility towards the workers. He wants to make sure the workers are having a good time and
not too stressed out during the club, as well as to create a strong team spirit within the workers group.
With his practical approach to stressful situations, and readiness to learn the things he’s not yet mastered
about running a club, Isak feels he will make a good addition to the Foxen team.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Isak Evaldsson as Foxen
Foreman for two semesters.

Foxen (2t) - Jon Swedberg
Jon har redan varit Foxenförman i ett år och vill gärna fortsätta jobba vidare med, och utveckla det
jobbarlaget som de tillsammans byggt upp. Nu när klubbrotationen ändras, och det blir fler tillfällen med
Foxen, vill Jon att Lund vet vad Foxen faktiskt är. Detta vill han åstadkomma med sina idéer om
dekoration och akter som kan locka fler gäster. Han anser att det är deras teman som lockar dem mest,
och vill därför fortsätta utveckla Foxen, och se till att både jobbare och gäster trivs.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Jon Swedberg till Foxenförman på
två terminer.
Jon has already been a Foxen foreman for a year, and would like to continue working on and advance the
worker’s team they have built together. Following the changing club rotation schedule; meaning that
there are going to be more nights of Foxen, he wants everyone in Lund to know what Foxen actually is.
He wants to accomplish this with the help of his ideas on decoration and acts that can attract more
guests. He feels that it is the themes that attract guests the most, and therefore wants to continue to
improve Foxen in that direction, and make sure that both workers and guests feel welcome.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Jon Swedberg as Foxen
foreman for two semesters.

Pubförman (2t) - Johan Kringstad
Johan har suttit som Pubförman i två terminer och känner sig inte redo för att lämna posten än och söker
därför två terminer till. Hans år som Pubförman har gett honom erfarenhet och han upplever att han
utvecklats mycket. Han har tänkt mycket på hur man leder ett arbetslag och hur man får jobbare att
komma tillbaka. Nu vill Johan fortsätta göra puben trevlig för besökare såväl som för jobbare.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Johan Kringstad till Pubförman på
två terminer.
Johan has been a Pub foreman for two semesters and does not feel ready to let go of the post yet, and
therefore has applied for two more semesters. His year as a foreman has given him experience and he
feels that he has matured in this post. He has thought about how to best lead a worker’s team and how to
get workers to come back to the nation. Now, Johan wants to keep making the pub enjoyable for both the
guests and the workers.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Johan Kringstad as Pub
foreman for two semesters.
Pubförman (2t) - Louise Rosén
Som före detta ivrig jobbare känner sig Lousie taggad på att ta en mer aktiv roll i nationens verksamhet.
Hon tycker att hennes goda ledarskap och sociala kunskaper skulle göra henne till ett bra tillägg till
publaget. Hon känner sig bekväm med att leda ett jobbarlag samt arbeta i grupp och hon ser fram emot
att lära sig allt om hur man bäst jobbar i köket och i baren.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Louise Rosén till Pubförman på två
terminer.
Previously an avid worker at the nation, Louise is excited to take a more active role in the nation’s
activities. She believes her leadership- and social skills would make her a great addition to the pub team.
She is comfortable leading a group of workers as well as working with a team, and looks forward to
learning the ropes on steering the kitchen and the bar.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Louise Rosén as Pub foreman
for two semesters.

Pubförman (2t) - Teddy Strandberg
Teddy har varit pubförman denna termin och känner att han inte fått chansen att visa vilka idéer han haft
för puben. Han känner att han vet vad posten innebär och har visioner om hur puben som koncept kan
utvecklas, exempelvis genom att ha en karaokekväll och en countrykväll. För Teddy är det viktigt att alla
jobbare trivs och handlar medvetetet därefter. De gånger det blir stressigt stannar Teddy upp, tar ett
andetag och börjar om på ny kula.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Teddy Strandberg till Pubförman
på två terminer
Teddy has been the pub foreman this semester, and feels like he hasn’t gotten the chance to show the
kind of ideas he had in store for the pub yet. He feels certain about what the post entails, and has visions
on how the pub as a concept could be evolved. For example, having a karaoke- or a country night. For
Teddy, his workers having a good time is key, and he consciously works towards that. When it gets
stressful Teddy slows down, takes a breath and starts fresh.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Teddy Strandberg as Pub
foreman for two semesters.

Hovmästare (2t) - Hanna von Euler-Chelpin
Hanna har numera suttit som Hovmästare på nationen i ett år, och känner att hon har börjat behärska
posten. För henne har det varit mycket givande att kunna vara med i förmannakåren, och hon vill se hur
hon kan ta sitt jobb som Hovmästare vidare och effektivisera arbetet så att hon kan lägga fokus på
gästerna.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Hanna von Euler-Chelpin till
Hovmästare på två terminer.
Hanna has been a Headwaitress for a year now, and feels like she has started to master the role. She has
felt that being in the foreman group has been very rewarding, and now wants to see how she can further
her work as Headwaitress and make it more efficient, so that she can lay her focus on the guests.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Hanna von Euler-Chelpin as
Headwaitress for two semesters.

Köksmästeriet
Kock (1t) - Darius Baeckström
Darius har varit förman på nationen under flera terminer men aldrig haft någon post som innebär arbete i
köket. Nu känner sig Darius redo för att ta sin an köket. Även om Darius inte varit förman för något som
involverar köket så har han fått erfarenheter från att ha jobbat i köket för andra, både på Sydskånska
Nationen och på Hallands nation. Han har redan nu funderat ut mat att laga som är god men som också
klarar gränserna som budgeten sätter.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Darius Baeckström till kock på en
termin.
Darius has been a foreman at the nation for several semesters, but has never had a post that requires
working in the kitchen. Now he feels ready to take on the kitchen. Even if he hasn’t been a foreman for
food related activities, he has gotten the experience of working in a kitchen through working for others,
both at Sydskånska Nation and Hallands Nation. He has already thought about ideas for good food that is
within the budget.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Darius Baeckström as Chef for
one semester.

Osignat (2t) - Arsema Hailu
Arsema brinner för musik och vill ta sig an rollen som Osignatförman där hon kan få utlopp för sitt
intresse. Från hennes tidigare terminer som Svartklubbenförman tar hon med sig kunskaper om hur man
bokar akter och skaffar jobbare. Hon har även idéer om hur Osignat som koncept kan utvecklas,
exempelvis vill Arsema skapa mer händelserika Osignatevent, exempelvis genom att anordna tävlingar
mellan band.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Arsema Hailu till Osignatförman på
två terminer
Arsema has a great interest in music and wants to take on the role of Osignat Foreman where she can get
an outlet for her interests. From her previous semesters as Svartklubben Foreman, she brings a
knowledge of how to book artists and get workers. She also has ideas on how Osignat can evolve as a
concept. Arsema wants to make Osignat more eventful, by perhaps organizing competitions between
bands.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Arsema Hailu as Osignat
Foreman for two semesters.

Osignat (2t) - Nikolaj Skog Pirinen
Efter att ha jobbat många gånger på nationen vill Nikolaj nu ta steget mot att bli förman. Han har ett
stort musikintresse och har många vänner som spelar i band. Han har tidigare varit sexmästare i
Naturvetarkåren och är van att planera event, anordna sittningar och att laga mat till många gäster.
Nikolaj tycker att det är viktigt att göra kvällen så bra som möjlig såväl för besökarna som för jobbarna.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Nikolaj Skog Pirinen till Osignat på
två terminer
__________________________________________________________________________________
After working many times at the nation, Nikolaj now wants to take the next step by becoming a foreman.
He has a great interest in music and has many friends that play in bands. He has previously been a
Sexmästare in his student union and is used to planning events, arranging sittings and cooking for many
guests. Nikolaj thinks it is important to make the evening as good as possible both for visitors as well as
the workers.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Nikolaj Skog Pirinen as
Osignat Foreman for two semesters.

Kaféförman (2t) - Karin Linderfalk
Kafé Matine var den första aktiviteten på Sydskånska Nationen Karin besökte, och det är det här eventet
hennes hjärta fortfarande brinner för. Kafé Matine kombinerar hennes kärlek för film och mat, och hon vill
gärna se till att flera i Lund får veta om det konceptet hon själv känner så starkt för. Karin vill arbeta
tillsammans med PR-utskottet för att förstärka KMs brand samt införa nya koncept som månadsteman för
att få flera att inse vilket bra koncept Kafé Matine verkligen är.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Karin Linderfalk till Kaféförman på
två terminer
Kafé Matiné was the first activity at Sydskånska Nation that Karin visited, and it is the activity that she is
still most passionate about. It combines her love for films and food, and she wants to make sure that
more people in Lund find out about the concept that she loves so much. Karin wants to work together
with the PR-team to strengthen KM’s brand and also introduce new concepts like monthly themes, to
make more people realise how great Kafe Matiné really is.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Karin Linderfalk as Kafé
foreman for two semesters.

PR/NATU
IT/Web-förman (2t) - Johan Kringstad
Som systemvetare, och sittande förman, tycker Johan att det är dags att ta på sig en ny utmaning. Han har
idéer om vad som kan göras och förbättras med hemsidan, och ser fram emot att kunna jobba nära med
Seniors och Quratelet.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Johan Kringstad till IT/Webbförman på två terminer.
As a student of Design of Information Systems, and a current foreman, Johan feels that it is time to take
on a new challenge as IT/Web foreman. He has ideas on what can be done and improved with the
website, and looks forward to being able to work alongside the Seniors committee and the Quratel.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Johan Kringstad as IT/Webforeman for two semesters.

Grafiker (1t) - Josephine Schmitz
Josephine har ett stort intresse för att utvecklas i områdena som berör grafisk design och marknadsföring.
Hon vill skapa kreativa och färgstarka affischer som förmedlar att nationen kommer bjuda på en trevlig
kväll. Hon har en god förståelse för vad posten innebär och är mån om att leverera sitt arbete i tid.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Josephine Schmitz till Grafiker på
en termin.
Josephine has a strong interest in expanding her knowledge in graphic design and marketing. She wants
to contribute by creating creative and colorful posters that convey that the nation will offer a pleasant
evening. She has a good understanding of what the post means and is concious to deliver her work on
time.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Josephine Schmitz as
Graphics foreman for one semester.

Vieriförman (2t) - Leila Dahdouli
Leila söker posten som Vieriförman eftersom hon tycker att det hade varit jättekul att vara ansvarig för
att anordna roliga aktiviteter till förmännen. Hon har många kreativa idéer för event hon skulle kunna
genomföra. Leila vill börja med små aktiviteter redan i början av terminen för att kunna få in nya förmän i
nationens gemenskap. Leila anser också att det är viktigt att variera eventen och även erbjuda alkoholfria
aktiviteter.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Leila Dahdouli till Vieriförman på
två terminer.
Leila is applying for the post as Vieri foreman because she thinks it would be fun to be responsible for
organizing activities for the foremen. She has plans for many creative events she would like to see
through, and wants to start with smaller activities already at the beginning of next semester to welcome
the new foremen into the foremen group. Leila also thinks it is important to have varying types of
activities and also offer alcohol-free activities.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Leila Dahdouli as Vieri
foreman for two semesters.

Sångförman (1t) - Eriona Dullovi
Eriona har varit en del av Lunds studentliv under flera år och tagit del av olika traditioner Lund har att
erbjuda. Nu känner sig Eriona redo för att själv guida andra genom Lunds sånger och traditioner. Under
balsittningen denna termin var Eriona med och höll i sittningen tillsammans med Sångförmannen och
fick därigenom erfarenhet av hur det är att stå i centrum för en kväll. Hon har tänkt över hur man gör
sittningar trevliga för alla och har redan nu kommit på vissa knep för att få igång stämningen.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Eriona Dullovi till Sångförman på
en termin.
Eriona has been part of Lund’s student life for several years and taken part in the numerous traditions
that Lund has to offer. She now feels ready to guide others through Lund’s songs and traditions. She was
a co-host during the balsittning this semester together with the Song foreman, and got first hand
experience on what it is like to stand in the centre of attention for an evening. She has thought about
how to make sittnings nice for everyone, and has already thought of tips on how to get the night going.
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Eriona Dullovi as Song
foreman for one semester.
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