Namn: Maja Duveborn
Ålder: 25
Studerar: Har en kandidatexamen i Samhällsplanering, jag kommer
till hösten förhoppningsvis läsa masterkurser inom samma område.

Vem är du?
Jag kom till Skånken 2016 och blev aktiv som förman HT17. Innan
nationen var jag aktiv i programföreningen SPiL (samhällsplanerare
i Lund) och satt under mitt första år i Lund med i styrelsen som ordförande för ett av utskotten.

Vad har du gjort på nationen?
En hel massa! Jag har varit sittningsförman, festförman, valberedningsledamot, tandemgeneral och
sitter för tillfället som Qurator.
Varför söker du till Seniors?
Jag har suttit i Seniorskollegiet som Qurator i ett år nu och vill inte lämna det. Jag är medveten om att
jag sitter kvar som ständigt adjungerad men jag vill fortsätta med rösträtt. Nationen är under en
omfattande strukturell organisatorisk förändring och att ha kvar personer med erfarenhet av detta i
seniorskollegiet tycker jag är av största vikt. Det skulle dessutom vara ett alldeles för stort kliv bort
från nationen om jag inte fortsatte i seniorskollegiet!
Vad vill du göra som Seniorsledamot?
Jag vill fortsätta med de projekt som är igång och jag vill även försöka driva ett ökat
långsiktighetstänk. Styrelsearbetet kräver driv och just nu mycket praktiskt arbete, jag vill bidra till ett
aktivt seniors som får mycket gjort och har kul medans man gör det.
Under mitt år inledde jag tillsammans med PQS arbetet med att ta fram en arbetsmiljöpolicy och jag
vill gärna fullfölja detta och se den klubbas om det inte sker redan denna termin. Jag vill fortsätta
arbeta med utvärdering av Quratelets och Seniorskollegiet arbetsbelastning.
Om vi inte hittar någon proinspektor denna termin vill jag även gärna hjälpa till med det arbetet. Vi
behöver hitta rätt person för posten och jag är mer än gärna med och letar under varje sten!
Jag har under mitt år som Qurator fått enorm kunskap kring hur man ska arbeta med de rådande
restriktionerna och hur daglig verksamhet kan påverkas. Jag kan bidra med mycket i krisgruppen med
den här kunskapen, även om jag såklart vill att krisgruppen ska upplösas så fort det är möjligt!
Varför ska nationsmötet välja dig?
Med mig får nationen behålla mycket kunskap i seniorskollegiet och högaktuell erfarenhet från
nationens innersta delar.

