
Namn: / Name: Eriona Dullovi  
Ålder: / Age: 23  
Studerar: / Field of Studies: Civilingenjör i kemiteknik/Chemical engineering  
 
Vem är du? / Who are you? 

Jag är en 23-årig student på Lunds universitet. Jag flyttade hit från Växjö för 3 år sedan och har varit 
helt förälskad i Lund sedan dess. På Sydskånska nationen hittade jag äntligen hem efter en intensiv 
första termin på LTH och har nu varit en del av nationen sedan jag först hörde talas om Svartklubben.  
 

I am a 23 year old student at Lund University. I moved here three years ago from Växjö and I have 
been in love with Lund ever since. After an intense first semester at LTH I found a home at 
Sydskånska nation and I have been a part of the nation ever since I heard of Svartklubben. 
 

Vad har du gjort på nationen? / What have you done at the nation? 

Jag har varit aktiv på sydskånska nationen sedan VT18. Jag började som en aktiv jobbare på många 
olika verksamheter och blev sedan vald till Svartklubbenförman, en post jag hade i två terminer. Efter 
det hade jag posten som sexmästare i en termin och sökte sedan en till termin som klubbförman, fast 
denna gången för Heartland och samma termin var jag även med i valberedningen. Just nu har jag 
posten som sångförman. Förutom de poster jag officiellt haft på nationen så har jag även hjälpt till 
mycket med event som jag inte haft ansvar för men som av någon anledning behövt hjälp. 
 

I've been active in the nation since the spring semester 2018. I started off as an active worker on 
many events and was then elected as Svartklubbenforeman, a post I had for two semesters. After that 
I was Sexmästare for a semester and applied for another term as a club foreman but this time for 
Heartland. I was also in the election committee that same semester. Right now I am a Songforeman. 
Besides the official posts I have had, I've also helped out on many occasions for events that needed 
help. 
 

Varför söker du till Seniors? / Why are you applying for Senior? Jag söker seniors för att jag vill 
fortfarande vara en del av nationen och känner att jag har mer att ge. Jag har redan haft de 
förmannaposter jag velat ha och därför känns det ett mer naturligt steg att söka till seniors där jag kan 
vara med och påverka nationen. 
 

I am applying for Seniors because I still want to be a part of the nation and I feel that I have more to 
give. I have already had the foreman posts that I've wanted and therefore applying to seniors, where I 
can be a part of affecting the nation, seems like a natural step forward. 
 

Vad vill du göra som Seniorsledamot? / What do you want to do as a Senior? 

Det jag vill göra i seniors är främst det som jag känner nationen kan bli bättre på. Detta innebär ett mer 
transparent övre styre och ett starkare band till förmannakåren. Förutom det så är jag redo att hjälpa 
till med hanteringen av COVID-krisen och framtida problem som kan uppstå.  
 

What I want to do at the nation is mostly want I believe the nation can do better. This is mainly working 
for a more transparent upper board and a stronger connection between the Foreman group and the 
upper board. Besides that I also want to help with the handling of the COVID19-crisis and the future 
problems that might appear. 
 
 

Varför ska nationsmötet välja dig? / Why should the nations meeting elect you   
Jag ser fram emot att göra min del för nationen. Jag vill kunna representera förmännen och de aktiva 
på nationen på ett bra sätt och detta görs bäst i seniorskollegiet som gör många av de beslut som 
påverkar nationen. 

 

I look forward to doing my part for the nation. I want to be able to represent the foremen and the active 
members in the best way I can and that is best done in the Seniors College that makes most of the 
decisions that affect the nation. 
 


