
 

 

  

 

 

 

 

Hej alla sydskåningar! 

 

 

 

 

Jag heter Cecilia Cedlöf och fyllde nyligen 25 år. Jag studerar kandidatprogrammet i mänskliga 

rättigheter och har precis börjat termin fem. Nu är jag tillbaka i Lund (minst ett år), efter en 

utbytestermin i Melbourne och det känns så kul! Denna termin kommer jag att göra min praktik 

på Tamam, en ideell förening som arbetar för vänskap utan gränser. Men jag känner också att 

jag vill tillbaka till Sydskånska och engagera mig, då jag har saknat vår fina gemenskap och 

alla underbara människor som driver denna organisation framåt.  

 

Min tid som aktiv på Sydskånska Nationen startade när jag flyttade ned hösten 2015, jag ville 

verkligen engagera mig direkt och blev invald på en fyllnadspost som Café Matiné förman. Jag 

trivdes mycket bra på nationen och kände att jag ville ge tillbaka, vilket jag tror vi är många 

som känner. Därför bestämde jag mig för att kandidera för posten novischförman två terminer. 

Året 2016 var jag novischförman på Sydskånska, det var otroligt givande och roligt uppdrag, 

där du får en inblick i arbetet bakom en organisation samt att du får träffa så många nya 

människor att introducera till studentlivet.  

 

Anledningen att jag söker till seniors är för att jag tycker det verkar vara ett spännande uppdrag 

att vara en del av, att diskutera och driva projekt och idéer för vårt gemensamma intresse: 

Sydskånska som vi alla har en kärlek till. En annan anledning till att jag söker är även att jag 

varit borta en termin och tror att jag kommer bidra med ett utomstående perspektiv, vilket även 

kan vara viktigt och positivt i en organisation som denna. Jag anser att det kan vara en fördel 

likaså att jag inte suttit i quratelet utan som novischförman. Där jag tror min styrka är att jag 

har en uppfattning av organisationen och hur Sydskånska är, likaså ett driv i frågor angående 

vi som nation och vår vidareutveckling. Men även det som är otroligt viktigt, vara ett stöd och 

lyssna till våra viktiga förmän som driver nationen.  

 

Det jag vill göra inom seniors är att arbeta vidare i frågor angående vår verksamhet och 

aktiviteter, likaså hur vi arbetar inom organisationen för att stärka Sydskånska men även hur vi 

kan komma närmare våra förmän. Jag skulle också vilja vara ett stöd för quratelet genom att 

försöka underlätta deras arbetsbörda med det som är möjligt och även ha ett öppet 

samtalsklimat.  

 

Varför ni ska välja mig är för att jag varit med i Sydskånska ett tag och sett nationen 

vidareutvecklas. Men framförallt för att har jag en annan kompetens då jag varit borta från Lund 

en termin och därför kan bidra med ett annat perspektiv. Jag tror också att jag skulle bidra med 

mycket gällande arbetet men även med min positiva energi och mitt engagemang i det jag 

brinner för! Likaså att jag är en driven person, som fungerar väl i projekt tillsammans med andra 

där jag tar ansvar och är ärlig. Jag skulle vara så glad om jag fick möjligheten att driva SSK 

framåt.   

 

 



 

 

 

 

English version:  

 

Hej alla sydskåningar! 

 

My name is Cecilia Cedlöf and I’m 25 years old. I'm studying my bachelor in human rights and 

just got back after an exchange semester in Melbourne. I’m so happy to be home! This semester 

I will do an internship at Tamam, an organisation that are working for friendship without 

borders. But I want to get active in Sydskånska again because I have missed our lovely spirit 

and all the wonderful people who pushes this organisation forward. 

 

My time as an active member started as soon as I moved to Lund, in September 2015 I got 

elected as s Café Matiné foreman. I enjoyed the nation very much and felt that I wanted to give 

back, which I think we are many who feel the same. Therefore, I decided to apply for 

novischförman two semesters. In 2016, I was novischförman at Sydskånska, which was 

incredibly fun because you get an insight into the work of an organisation and you meet so 

many new people to introduce into Lunds student life.  

 

The reason I'm applying for seniors is because I think it would be an exciting assignment to be 

a part of, discussing and pushing projects and ideas for our common interest: Sydskånska, 

which we all love. Another reason is that I've been away for a semester, and I think I will 

contribute with an outside perspective, which can be important and positive in an organisation 

like this. I also think it might be an advantage that I haven’t been a part of the quratel. I also 

know about the organisation and wants to push Sydskånska towards development and what is 

incredibly important, be a support and listen to our important förmän who works for the nation. 

 

What I want to do in seniors is to work with questions about Sydskånska and our activities, also 

how we can strengthen our organisation and how we can get closer to our förmän. I also would 

like to be a support for the Quratelet, to facilitate their workload. 

 

Why you should choose me is because I've been active in Sydskånska for some time and seen 

our development. Another reason is that I have another competence since a I've been away from 

Lund, and therefore can contribute with a different perspective. I also think that I would 

contribute well in the current work and with my positive energy and my commitment to what 

I’m passionate about! Likewise, I’m a dedicated person, who works well in projects with others 

where I will be honest and take responsibility. I would be so happy if I got this the opportunity 

to push SSK forward. 


