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Vem är du?  
Jag är en boende på huset som ägnat de senaste fyra åren åt att 
jobba, dansa och hänga på nationen. Jag är nu på mitt femte år i 
Lund och har fortfarande en bra bit kvar av mina studier, och därför 
söker jag den ultimata posten: fyra terminer i Seniorskollegiet.  
 
Vad har du gjort på nationen?  
Jag har jobbat nästan alla verksamheter, varit klubbförman, suttit i 
valberedningen och nu senast varit nationens ProQurator Ekonomi i ett år. Seniors känns 
som ett givet och roligt nästa steg! 
 
Varför söker du till Seniors?  
Av många anledningar! Dels för att jag trivs med styrelsearbete och har gillat att jobba 
tillsammans med seniors under mitt år i Quratelet, och ser fram emot att få göra det på 
riktigt, dels för att jag är en verbal person som gillar att diskutera, är bra på att argumentera 
och gärna skriver både korta och långa underlag. Jag har också ägnat de senaste 1,5 åren 
åt att lära mig så mycket jag bara kan om både Lunds studentliv och Sydskånska Nationen, 
så en post som seniorsledamot känns som ett lämpligt sätt att få utlopp för mitt största 
intresse.  
 
Vad vill du göra som Seniorsledamot?  
Jag vill se nationen skapa en stark ekonomisk grund att stå på, på lång sikt, och göra den 
organisatoriska strukturen lite mer lättmanövrerad. Nationen befinner sig i ett spännande 
läge där ganska stora förändringar håller på att ske, och jag vill gärna vara en del av att få 
den processen så lyckad som möjligt. Jag vill också bli en närvarande seniorsledamot som 
förmännen både har förtroende för och känner sig trygga med, och ser fram emot att jobba 
stöttande gentemot både Quratel och förmannakår.  
 
Varför ska nationsmötet välja dig? 

I mig får nationen en effektiv och ambitiös seniorsledamot med stor kunskap om 
nationen, i både stort och smått, med intresse av att finnas där för nationens aktiva 
medlemmar.  


