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Studieval: Medie- och Kommunikationsvetenskap: 
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Vem är du?  

Jag är Stina! En ganska snäll och rolig typ ursprungligen från en 

liten by som heter Ysby i södra Halland. Därifrån flyttade jag 

direkt efter studenten, nu har jag bott i Lund i snart två år. Och här 

trivs jag otroligt bra. När jag inte är på SSK eller i skolan umgås jag med vänner inom och utanför 

nationen, eller äter chips framför en serie jag redan sett hundra gånger. Mina bästa är Twin Peaks, X-

files och Sex and the City. Har för närvarande också fått en besatthet av programmet ”Gift vid första 

ögonkastet”. I musikväg har jag under de senaste veckorna haft nästan enbart Radioheads ”In 

Rainbows” i hörlurarna.  

Vad har du gjort på nationen?  

NATU-förman (HT15), Fotoförman (VT16-HT16), Valberedningsledamot (VT17) samt fadder 

(VT17). 

Varför söker du till PR-chef?  

Jag söker för jag tycker det verkar så himla roligt och lärorikt! På min utbildning ägnar vi oss åt just 

information, kommunikation, strategi, organisation, och sociala medier bland annat. Jag har vid sidan 

om skolan också ett stort intresse för särskilt foto, men också bild och formgivning. Därför tror jag att 

jag skulle vara till stor nytta i arbetet med nationens PR och marknadsföring, samt att det för min egen 

del skulle vara väldigt lärorikt och givande. 

Vad vill du göra som PR-chef?  

Som PR-chef vill jag se över och fortsätta arbetet med postens rutiner för att göra dem ännu tydligare 

och effektivare. Jag vill även utveckla PR-utskottet på samma vis, jag kommer sträva efter ett aktivt 

och kreativt utskott där förmän och PR-chef tillsammans tar fram planer för marknadsföringen. Jag 

hoppas också på att kunna uppmuntra övriga förmän att vara mer delaktiga i arbetet med att 

marknadsföra nationens aktiviteter. Det finns så otroligt många förmågor på denna nation, jag tycker 

det är viktigt att lyfta upp och ta tillvara på dem. 

Varför ska nationsmötet välja dig? 

Nationsmötet ska välja mig eftersom jag tror att jag kommer kunna göra ett bra jobb med nationens 

PR men också vara en tillgång inom Quratelet. Jag känner ett otroligt driv för denna sak, det hade varit 

en stor ära att få jobba på och representera nationen kommande två terminer. 
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Who are you?  

I'm Stina! A quite nice and funny person from a small village 

called Ysby in southern Halland. I moved to Lund right after my 

graduation, living here for almost two years and I love it. When 

I'm not at SSK or school I spend time with friends inside and 

outside of the nation, or eating chips in front of TV series I've already seen a hundred times. My 

favourites are Twin Peaks, X-Files and Sex and the City. Currently I also have an obsession with the 

swedish version of the TV show "Married at first sight". When it comes to music I’ve had Radiohead's 

”In Rainbows” in my headphones for a couple of weeks. 

What have you done at the nation?  

NATU foreman (HT15), Photagraphy foreman (VT16-HT16), member of the election committee 

(VT17) and mentor (VT17). 

Why are you applying for PR-chef?  

I’m applying because it seems like something very fun and rewarding! On my program we study for 

instance information, communication, strategy, organization and social medias. I have a particular 

interest for photography, but also graphics. Therefore I believe that I would be of great benefit in the 

work of the nation's PR and marketing, and for my part it would be very rewarding and useful. 

What do you want to do as PR-chef?  

As the PR-chef, I want to continue work with the post’s routines to make them even clearer and more 

effective. I also want to develop the PR-group in a similar fashion, I will strive for an active and 

creative group where the foremen and PR-chef together develop plans for marketing the nation. I also 

hope to encourage other foremen to be more involved in the job to promote the nation's many 

activities. There are so many incredible talents at this nation, I think it is important to lift them up and 

use them. 

Why should the nations meeting elect you?  

The nation meeting should elect me because I think I will be able to do a good job with the nation's PR 

but also be an asset in the Quratel. I feel an incredible drive, it would be a great honour to work and 

represent the nation for the next two semesters. 

 


