
Namn: Klara Thorstensson 

Ålder: 22 år  

Studieval: Psykologprogrammet (termin 5) 

Vem är du? 

Tillverkad efter en korridorsfest på Vildanden och 

uppväxt i södra Stockholm. Jag har alltså studentlivet i 

blodet! Jag har också en förkärlek för svarta kläder, ost 

och kent. Folk brukar säga att jag är snällare än jag ser 

ut.  

 

Vad har du gjort på nationen? 

Tvättförman VT15, Heartland-förman HT15, Notarie 

VT16-HT16. Jag har också varit fadder, var ansvarig 

för jobbarloungen på SSK Festival och  

har suttit en omgång i valberedningen.  

 

Varför söker du till Seniors?  

Jag söker till Seniors för att Sydskånska Nationen betyder väldigt mycket för mig och jag vill 

fortsätta vara med och utveckla nationen även efter mitt quratelsår. Jag är väl insatt i Seniors 

arbete och skulle uppskatta att vara aktiv i arbetsgrupperna, vilket jag inte har haft möjlighet 

att vara under det här året. Det vore även kul att ha rösträtt, då jag inte har haft det heller.  

 

Vad vill du göra som Seniors? 

Som Senior vill jag jobba med att de som är aktiva på den här nationen ska må bra och ha 

möjlighet att blomma ut i sina roller. Jag är intresserad över hur relationerna inom nationen 

kan bli bättre. Både inom förmannakåren, mellan förmannakåren och Quratelet och Seniors 

och mellan Quratelet och Seniors. Jag ser mig själv som en framtida kontaktsenior. Som 

Notarie faller det sig naturligt att vara intresserad av att bli Arkivarie och att på andra sätt 

hjälpa till att bevara traditioner.  

 

Varför ska Nationsmötet välja dig? 

Nationsmötet ska välja mig för att jag med mitt quratelsår i bagaget är väl insatt i Seniors 

arbetssätt, var nationen står just nu och var vi är på väg. Jag anser att ett väl sammansatt 

Seniorskollegium har en bra mix mellan intern och extern kompetens, och just nu har jag 

färsk intern kompetens. Dessutom har jag 2,5 år kvar på min utbildning, så jag har möjlighet 

att garantera min närvaro i Lund under hela mandatperioden och kommer därmed kunna bidra 

med kontinuitet till Seniorskollegiet.   



Name: Klara Thorstensson 

Age: 22 years old 

Field of studies: Psychology 

Who are you? 

I was conceived after a corridor party at Vildanden, so I 

have the student life running through my veins. I grew up in 

the south of Stockholm. My favourite things are black 

clothing, cheese and the best Swedish band of all time - 

kent. People usually tell me that I’m nicer than I look. 

 

What have you done at the nation? 

Laundry foreman VT15, Heartland foreman HT15, Notarie VT16-HT16. I’ve also been a 

mentor, I was responsible for the workers lounge at SKK Festival and I’ve been a part of the 

nomination committee. 

 

Why are you applying for seniors? 

I’m applying for seniors because Sydskånska Nationen means a lot to me and I want to 

continue being a part of the nation and the development of it after my year in the quratel. I am 

well informed in the work of seniors since I have been a part of it as notarie. I would 

appreciate being active in the working groups, which I haven’t had the opportunity to be so 

far. If I was elected seniors I would also have a vote, which I haven’t had so far either. 

 

What do you want to do as a senior? 

As a senior I want to try to make sure that everyone who is active within the nation are doing 

well and have the opportunity to flourish in their positions. I am interested in how the 

relations within the nation could be better. This applies to within the foremen, between the 

foremen and the quratel and seniors and between the quratel and seniors. I see myself as a 

future contact senior. As the notarie it also comes naturally to be interested in being archivist 

and help remembering our past in other ways.  

 

Why should the nation meeting elect you?  

The nation meeting should elect me because I have great insight in how seniors works, where 

the nation is right now and where we are heading. I feel that a well composed seniors has a 

good mix between inhouse and external knowledge. Right now, I have fresh-baked inhouse 

knowledge. Since I also have 2,5 years left of my education, I know I have the possibility to 

guarantee my presence in Lund during the whole term and therefore I will contribute to the 

continuity in seniors.  


