Snabbpresentation
Namn: Klara Thorstensson
Ålder: 21
Studieval: Psykologprogrammet
Sökt quratelspost: Notarie
Kul fakta om mig: Har fört register över samtliga spelningar jag varit på
sedan min första Allsång på Skansen 2007. Det finns i tre olika versioner
utifrån tre olika sökkriterier.

Vem är du?
Jag föddes i Lund av sydskånska föräldrar men flyttade till Stockholm under mitt första levnadsår och
där har jag sedan växt upp. Jag har alltså levt mitt liv i exil i Stockholm, vilket kanske förklarar varför
jag känner mig så hemma på Sydskånska nationen.
Jag gillar katter, bebisar och pasta. När jag kommer hem om kvällarna gillar jag att sätta på ett avsnitt
Criminal Minds och avnjuta en bit ost. Jag känner stor värme och nyfikenhet inför människosläktet i
stort, vilket är anledningen till att jag valt att utbilda mig till psykolog. Det har också lett till att jag är
aktiv i en chattjour på Röda korset dit människor kan skriva om de behöver någon att prata med samt
är samtalsledare i en tjejgrupp för Rädda barnen. Annars känner jag starkt för svensk pop, Harry Potter
och rödvin.
I Lund finns det så himla mycket spännande man kan engagera sig i, men det som varit allra mest
spännande för mig är nationslivet. Sedan jag blev aktiv på Sydskånska Nationen så har jag varit
Tvättförman, Heartlandförman, fadder, personalansvarig under festivalen och suttit i valberedningen.
För varje nytt ansvar har jag fått ny insikt i verksamheten och mitt intresse för att engagera mig mer
har bara ökat.

Vad vill du göra på den posten du sökt?
Jag vill först och främst göra mitt bästa för att de kommande två inskrivningsperioderna ska bli lika
bra som den senaste var. Mitt mål är också att jobbarhemsidan ska fungera bra och bli ett självklart
inslag i förmannakåren. I övrigt vill jag att allt administrativt ska fungera så bra att ingen ens tänker på
det, sköta dokumentationen på ett tillfredsställande sätt och jobba för att arkivet ska få en mer
hedersam plats än garderoben. Jag ser också fram emot att fördjupa mig i vårt nya medlemssystem.

Varför ska nationsmötet välja dig?
Nationsmötet ska välja mig till notarie för att jag är motiverad och driven att alltid göra det bästa jag
möjligen kan, för att jag har en outsinlig kärlek till nationen och till administrativt arbete och för att
jag har vad som krävs för att göra jobbet bra.

Short presentation
Name: Klara Thorstensson
Age: 21
Field of studies: Psychology
Quratelspost: Notarie
Fun fact about me: I have an extensive record of every concert I’ve been to
since 2007. It’s in three different versions based on three different criteria.

Who are you?
I was born in Lund to parents from southern Skåne but moved to Stockholm during my first year and
that is where I grew up. So I have been living in exile in Stockholm my entire life, which might be
why I feel so at home here at Sydskånska nation.
I like babies, cats and pasta. When I get home in the evenings I like to cuddle up with an episode of
Criminal Minds and enjoy a piece of cheese. I have a great deal of empathy and curiosity for humanity
which is why I’m studying to be a psychologist. This has also led me to be active in a chat forum at
the Red Cross for young people that need someone to talk to and to help run a discussion group for
young girls with Save the Children. Other things I feel strongly about is Swedish pop music, Harry
Potter and red wine.
In Lund there is a lot of different exciting things that you can engage yourself in, but the most exciting
for me has definitely been the nation. Since I started to be an active member of Sydskånska I’ve been
Laundry foreman, Heartland foreman, a mentor, responsible for personnel during the festival and been
a part of the nomination committee. With every new responsibility I have gained new insight into the
way that the nation operates and my interest for being even more active in the nation has grown.

What do you want to do on your position?
First and foremost I want to do my best to make the two next registry periods as good as the latest one
was. My goal is that the worker home page will be running smoothly and will be a natural tool for the
foremen to use. I want all of the administrative work to function so well that no one even thinks about
it. I furthermore want to take care of documentation in a satisfactory way and I dream of finding a
more honorable place for the archive than the wardrobe. I am also very interested in immersing myself
in our new membership system.

Why should the nation meeting elect you?
The nation meeting should elect me because I’m always motivated and dedicated to do the best that I
possibly can, because I have a sincere love for the nation and for administrative work and because I
have the competence to do a good job.

