
Namn: Oscar Nord 
Ålder: 22 
Studieval: Filmvetenskap 
 
Vem är du? 
Jag är en halvchilensk värmlänning med passion för teater, 
inne på mitt tredje år i Lund. Jag kom hit hösten 2015 för att 
plugga teater och hamnade på Sydskånska efter att jag hört 
om Foxen och deras grymma musik! Jag fick ett oerhört 
varmt välkomnande i inskrivningen och bestämde mig för att 
bli medlem på stört. 
Jag började jobba en hel del på nationens klubbar och 
Afternoon Teasdag, och efter att ha blivit peppad av mina 
förmän, blev jag två terminer senare förman. 
 
Vad har du gjort på nationen? 
Min första termin satt jag som Hovmästare, och har nu suttit 
två terminer som Novischförman. Sen har man såklart jobbat 
en hel del på olika aktiviteter. 
 
Varför söker du till Notarie? 
Jag söker till Notarie för att jag brinner så enormt för denna plats som gett mig och så många 
andra en oförglömlig tid i Lund. Jag är en riktig formalia-nörd och tycker om att driva fram 
projekt och arbeta på detta sättet. Posten som Notarie har alltid känts som den som passar 
mig och min kompetens bäst. 
 
Vad vill du göra som Notarie?  
Jag vill tillsammans med Quratelet arbeta för att våra medlemmar och förmän ska ha de 
bästa möjliga förutsättningarna för att kunna engagera sig och genomföra sina aktiviteter. I 
mitt fall innebär det bland annat att se till att våra protokoll är så rena och tydliga som möjligt, 
så de som vill kan ta del av vad som diskuterats på våra möten. Adressregistret och 
arkiveringen av viktiga dokument är också något som aldrig kan underskattas, inte bara för 
att kunna blicka tillbaka och hitta inspiration, men också för att upprätthålla den rika historia 
alla Lunds nationer vilar på, om det så gäller husbygge eller krigsförklaringar. 
  
Jag också vill bidra till att vårt Novischeri fortsätter dra in eldsjälar in i den sydskånska 
familjen och håller nationens förmannakår vid liv genom att stötta dem och hjälpa dem 
igenom den helt underbara storm som är novischperioden. Inskrivningen är oftast en novsich 
första fysiska möte med nationen, och jag vill att varje person som kommer in där ska känna 
sig precis lika välkommen som jag gjorde den där tisdagen i september. 
 
Varför ska nationsmötet välja dig? 
Jag har stor tidigare erfarenhet av tidigare ideella uppdrag, exempelvis satt jag som Vice 
ordförande och Kassör i Karlstads mest aktiva elevkår, och som folkvald ledamot i Karlstads 
Ungdomsfullmäktige. 
Även om dessa uppdrag såklart skiljer sig mycket från uppdraget som Notarie, har jag lärt 
mig mycket där som jag kommer ta med mig in i posten om jag blir vald. Jag är som skrivet 
ovan en formalia-nörd, och har alltid gillat att sätta mig in i såväl stadgar som protokoll. Jag 
är bekväm med att jobba i förtroendeuppdrag och är van när det kommer till att ha 
medlemmars bästa på mina axlar. 
 
 
 
 
 



Name: Oscar Nord 
Age: 22 
Field of studies: Film studies 
 
Who are you? 
I am a half-chilean wermlandian (the actual region!) with a 
passion for theatre, working on my third year in Lund. I came 
here in autumn 2015 to study theatre, and ended up at 
Sydskånska after hearing about Foxen and their awesome 
music! I was given an incredibly warm welcome in the sign-in 
and decided to become a member at once. I then started to 
work a whole lot at the clubs and Afternoon Teasdag, and 
after some encouraging from my foremen, became a 
foreman myself two semesters later. 
 
What have you done at the nation? 
My first semester I worked as a Head waiter, and have now 
been a Novischforeman for two semesters. And then i’ve 
worked alot at other activities aswell, of course. 
  
Why are you applying for Notarie? 
I´m applying for Notarie because i have such a love for this place that has given me and so 
many others an unforgettable time in Lund. I´m a real sucker for formalities and enjoy 
developing projects and that kind of work. The position of Notarie has always felt like the one 
that suits me and my experience best. 
 
What do you want to do as Notarie? 
Together with the Quratel, i want to work to create the optimal conditions for our members 
and foreman to be active in the nation and carry through their activites. In my case it means 
making sure that our records are as clean and clear as possible, so that those who want can 
take part in what has been discussed in our meetings. The adressregister and archiving is 
also something that cannot be underestimated, not only to be able to look back and find 
inspiration, but also to take care of this rich history that all of Lunds nations rest upon, 
everything from housebulding to declarations of war. 
 
I also want to help our Novisch-team bring in new driving spirits to the nations family, and 
keep the foremen posts filled, by providing help and support during the crazy, amazing time 
of the novischperiod. The sign-in is usually the first physical meeting a novisch has with the 
nation, and i want to make sure that every person that steps in there feels just as welcome 
as i did that Tuesday two years ago. 
 
Why should the nations meeting elect you? 
I have a lot of previous experience of voluntary work. I’ve held the position of Vice president 
and Treasurer of the biggest student council in Karlstad, and as elected commitee member 
of the ”Ungdomsfullmäktige” (Roughly translated as the ”council of adolescents) in Karlstad. 
Even if these positions of course differ very much from the position as Notarie, I will bring 
along the things i’ve learned should i be elected. I feel comfortable working as a trustee and 
always keeping the best of our members in mind. 


