
Namn: Sofie Seldén Andréasson 

Ålder: 23 
Studieval: Strategisk kommunikation vid campus Helsingborg 

 

Vem är du? 

Mitt namn är Sofie och jag sitter just nu som PR-chef. Jag brukar 

vara en ganska glad människa och älskar att resa till Chamonix för 

att åka skidor. När jag inte gör det så tycker jag också det är kul 

att gå på våra klubbar eller åka till Helsingborg för att studera 

Kommunikation.  

 

Vad har du gjort på nationen? 

Min första termin på nationen var VT15 då jag var lunchförman. Inför hösten var jag också 

barchef för SSK Festival och blev i mitten av terminen vald till Övermarskalk vilket innebar 

att jag var med och fixade vår bal på Grand förra våren. De senaste två terminerna har jag 

suttit som PR-chef vilket innebär att man sitter i Quratelet som är nationens ledningsgrupp.  

 

Varför söker du till Seniors? 

Jag söker till Seniors för att jag tycker att Sydskånska Nationen är himla rolig. Här trivs jag 

bra och för mig känns det som en självklarhet att vara kvar åtminstone ett par år till och att bli 

Senior känns därför som rätt riktning när jag är klar som PR-chef. 

 

Vad vill du göra som Senior? 

Som senior vill jag stötta Quratelet samtidigt som vi som styrelse ska granska på ett 

konstruktivt sätt. Jag vill stötta kommande PR-chef genom att tillsammans jobba fram en 

tydlig arbetsordning och långsiktiga mål och strategier för vår externa kommunikation.  

 

Varför ska nationsmötet välja dig? 

Nationsmötet ska välja mig för att mina erfarenheter som Quratelare i allmänhet, men PR-

chef i synnerhet, behövs i kollegiet för att vi alla ska komplettera varandra.  

 

 



 

Name: Sofie Seldén Andréasson 

Age: 23 

Field of studies: Strategic Communications 

 

Who are you? 

My name is Sofie and I am currently the PR-bass of the 

nation. I am usually happy and I love visiting my favourite 

place; Chamonix, to go for some skiing. When I am not here 

at the nation or in Chamonix a like the train ride to 

Helsingborg where I usually study.  

 

What have you done at the nation? 

Lunch foreman, barchef for SSK Festival, head Marshall and PR-boss. 

 

Why are you applying for Seniors?  

I would like to be Senior because I really like our nation and Senior feel like the right 

direction for me now when I’ll be done as PR-boss.  

 

What do you want to do as Senior? 

As Senior I would like to support the Quratel, and especially the future PR-boss. Together 

with the PR-boss I would like to work out goals and strategies about our communication 

externally.  

 

Why should the nation meeting elect you? 

The nation meeting should elect me because of my experiences as ”quratelare” and PR-boss 

would complement other Seniors’.  


