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Vem är du? 
Många skulle nog beskriva mig som en glad, ambitiös och 
utåtriktad person som hela tiden har något på gång. Jag 
är uppväxt i Täby norr om Stockholm och just nu läser jag en översiktskurs i juridik. Min 
tid i Lund började vårterminen 2014 och sedan dess har jag, förutom mitt engagemang 
inom Sydskånska Nationen, varit aktiv i LUPEF (Lunds Universitets Ekonomiska och 
Politiska Förening) där jag har varit fadder, aktiv inom diverse utskott och suttit som 
förtroendevald ledamot i valberedningen.  
 
Vad har du gjort på nationen? 
Här på Sydskånska Nationen har jag varit förman en relativt lång tid och jag har 
verkligen tyckt om att få lära mig nya saker inom de olika utskotten. Som förman har 
jag varit lunchförman, Tandemgeneral, kock, sexmästare, novischförman, köksmästare 
för SSK Festival 2015 samt varit fadder två gånger och varit med och drivit flera andra 
projekt såsom exempelvis Restaurang Gåsen och klädinsamling för flyktingar.  
 
Varför söker du till ProQurator Social och varför ska nationsmötet välja dig? 
Jag söker nu till ProQurator Social för att det är en post som verkligen lockar mig och 
som jag tror kommer att ge mig nya utmaningar hela tiden. Enligt mig behöver denna 
relativt nya post fortsatt arbete för att rutinarbetet ska fungera så smidigt som möjligt 
och därmed möjliggöra för fler projekt inom nationen. Jag anser att min erfarenhet från 
nationen och mitt engagemang förberett mig för just detta.  
Då jag jobbat extra på ICA sedan jag var 16 år gammal har jag mött alla möjliga typer av 
situationer dels mellan medarbetare, kunder och leverantörer som gjort mig stresstålig 
och van vid att arbeta med människor. Det är något av det som jag tror kommer att 
behövas för posten som ProQurator Social. Nationsmötet bör välja mig som nästa 
ProQurator Social för att jag inte är rädd för att ta i eller lösa situationer som jag kanske 
inte stött på förut. Uppkommer det problem är jag den som försöker lösa dem på ett 
smidigt sätt i tydlig kommunikation med andra.  
 
Vad vill du göra som ProQurator Social? 
ProQurator Social är ansvarig för lokaler, inköp och personal som det så fint står på 
Sydskånska Nationens hemsida och som ProQurator Social vill jag bland annat som 
tidigare nämnt arbeta för att rutinarbetet ska flyta på så bra som möjligt. Det innebär 
att se till så att maskiner och redskap finns och fungerar i största möjliga mån och att 
förmän får den information de behöver. Jag gillar att ha struktur i min vardag vilket gör 
att om något oväntat dyker upp har jag oftast tid att ta mig an det. Mina vänner brukar 
beskriva mig som en bra lyssnare och jag vill finnas tillgänglig för förmännen och lyssna 
på deras tankar och idéer, men också kunna säga nej när det behövs. Det här är något 
jag arbetat och strävat efter en lång tid och jag är verkligen redo att få representera er 
och vår fantastiska nation! 
 
Vi ses på mötet! 
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Who are you? 
Many would probably describe me as a happy, ambitious 
and outgoing person who constantly has something going on. I grew up in Täby, north 
of Stockholm and at the moment I’m studying an introduction in Swedish law. My time 
in Lund started during the spring semester of 2014, and since then I have, besides my 
involvement in Sydskånska Nationen, been active in LUPEF (Lund University's Economic 
and Political Association) where I have been a mentor, active in various committees and 
served as an elected member of the Election Committee. 
 
What have you done at the nation? 
Here at Sydskånska Nationen, I've been a förman for a relatively long time and I have 
really enjoyed to learn new things within the various committees. I have been a 
lunchförman, Tandem General, cook, sexmästare, novischförman, Chef for SSK Festival 
2015 and a mentor twice, I have also been doing several other projects such as 
Restaurant Gåsen and a clothing drive for refugees. 
 
Why are you applying for ProQurator Social and why should the nation meeting 
choose you? 
I’m now applying for the post as ProQurator Social because it’s a post that really 
attracts me, and that I think it will give me new challenges all the time. I believe that 
this relatively new post needs continued efforts to improve the routine work so that it 
will run as smoothly as possible and thus allow for more projects in the nation. I believe 
that my experience in the nation and my involvement have prepared me for just that. 
I have worked part time at the grocery store ICA since I was 16 years old, where I have 
faced all kinds of situations for example between employees, customers and suppliers 
which all made me stress tolerant and used to working with people. These are some of 
what I believe will be needed for the post of ProQurator Social. The nation meeting 
should elect me as the next ProQurator Social because I don’t shy away from hard work 
or to resolve situations that I’ve might not come across before. If any problem arises – I 
am the one who is trying to solve them in a suitable way in clear communication with 
others. 
 
What do you want to do as ProQurator Social? 
The ProQurator Social is in charge of the premises, supply manager and personnel and 
as ProQurator Social I wish work to ensure that the routine work will run as smoothly as 
possible as previously mentioned. This means ensuring that machinery and equipment 
are functioning as far as possible and that the förmän receive the information they 
need. I like to have structure in my everyday life, which means that if something 
unexpected pops up, I usually have time to take it on. My friends usually describe me as 
a good listener and I want to be available to förmän and listen to their thoughts and 
ideas, but also be able to say no when necessary. This post is something I’ve prepared 
and worked toward for a long time. And I do believe I’m ready to represent you 
members and this great nation! 
See you at the meeting! 


