Namn: Elsa Klinthäll
Ålder: 22 år och 358 dagar
Studieval: Byggteknik med arkitektur
Sökt post: ProQurator Social
Kul fakta om mig: Jag bytte tilltalsnamn för över 3 år sen.
Kanske finns det fortfarande någon gammal Sydskånsk räv som minns
mig som Idun.
Vem är du?
Hej! Jag heter Elsa och jag är en trevlig ingenjörsstudent inflyttad från den vackra gula staden
Norrköping. Observera att jag spenderade mina första sju år här i trakterna och får därför räkna mig
själv som en infödd Sydskåning! En perfekt lördag för mig består av att lyssna på filmmusik, dricka
stora mängder kaffe, suga i mig onödig kunskap från internet för att sedan gå och klubba på SSK!
Jag är känd för min charmiga kroppskoordination, om ni ser någon som snubblar på trottoarkanten
är det förmodligen jag.
Vad har du gjort på nationen?
Jag inledde min karriär på nationen som pubförman VT15-HT15 och medverkade då även i ett antal
festliga projekt som t.ex. SSK-festival och Gåsen. Efter ett studieupphåll gjorde jag comeback som
festförman VT17, en mycket varierad post där jag fick göra allt från brunch till examensfest och
Skvalborgsklubb! Jag var övermarskalk för årets upplaga av stora novischfesten, där jag planerade
och genomförde en sittning för 500 personer tillsammans med förmän och quratel från hela Torna.
Jag planerar för tillfället Knävlingagillet 2018 och är även med i marskalkeriet på AF vilket innebär
att jag har gjort hattrick i marskalkuppdrag den här hösten!
Varför söker du till PQS?
Jag söker ProQurator Social eftersom jag känner en stor tillgivenhet och en stor ansvarskänsla inför
vår nation. Jag tror även jag har ett och annat att bidra med gällande rutinarbete, egenkontroller och
inköp eftersom jag utöver mina engagemang inom studentlivet har arbetat inom dagligvaruhandel
och restaurang de senaste sex åren. Från kollegor brukar jag få höra att jag är hjälpsam, organiserad
och ofta tar tag i arbetsuppgifter som andra drar sig för. Därför upplever jag att PQS är ett jobb som
passar mina kvalifikationer och min personlighet. Sydskånska har länge varit mitt andra hem och
tanken på att lägga ett år av mitt liv på nationen gör mig glad och motiverad!
Vad vill du göra som PQS?
Vår främsta resurs är våra aktiva och det är viktigt att PQS fungerar som bollplank och kan fånga
upp idéer och initiativ. Som PQS vill jag verka för en stark gemenskap inom förmannakåren och
vara behjälplig vid projekt våra aktiva vill driva. Vid såväl intern och extern representation vill jag
uppfattas som rolig och lätt att arbeta med. Utöver det vill jag ta tillvara på våra lokaler genom att
arbeta på den underhållsplan som påbörjades under 2017, lägga fram förslag på framtida underhåll
och i allmänhet identifiera förbättringspotential i både liten och stor skala.
Varför ska Nationsmötet välja dig?
På ett socialt plan är jag lämpad eftersom jag i mitt arbete är munter och positiv men även seriös
och målmedveten. Efter att ha pratat med tidigare PQS:er har jag bildat mig en god uppfattning om
vilka ramar man har att röra sig inom och hur jag kan bemöta de utmaningar som finns med posten.
Min ambition är att få den dagliga verksamheten att rulla friktionsfritt och med min kunskap om
nationens och Studentlunds uppbyggnad kommer jag kunna sätta mig in i quratelets arbete snabbt.
Som PQS kommer jag vara en trygg punkt i vår fartfyllda verksamhet!

Name: Elsa Klinthäll
Age: 22 years and 358 days
Applying for: ProQurator Social
Field of studies: Architectural engineering
Fun fact: I changed my name over three years ago. Maybe
there are still some old Sydskåning out there who knows me as
Idun.
Who are you?
Hi! My name is Elsa and I am a quite nice and agreeable engineering student from the beautiful
town of Norrköping. Note that I spent my first seven years in this region, so I can count myself as a
native Sydskåning! A perfect Saturday for me consists of listening to movie soundtracks, drinking
large amounts of coffee, absorb unneccessary information from the internet and of course go
clubbing at SSK! I am known for my charming body control, if you see someone trip in the middle
of the street it’s probably me.
What have you done at the nation?
I started my career at SSK being pubförman for two semesters during 2015. That year I also
participated in lots of cool projects like SSK-festival and Gåsen. I took a break off my studies
during 2016 and did comeback as festförman this winter, a very varied post where I did everything
from brunch to a graduation party and Skvalborgsklubb! I was headmarshal for the big novishparty
of this years, where I planned and executed a sittning for 500 people togheter with foremen and
quratel from all of Torna. At the moment I am planning our ball Knävlingagillet and I am also a
marshal at AF, meaning I did a hattrick being a marschal this fall!
Why are you applying for PQS?
I am applying for ProQurator Social because I feel great dedication for this nation. I also belive I
have a lot to contribute with in terms of routines, purchases and quality control. Apart from
volunteering in different organisations I have worked in retail and restaurants for the last six years.
I’ve been told by colleauges that I am helpful, organized and often take on tasks people usually
avoid. I belive I have the qualifications and the personality to fit as PQS. Sydskånska have been my
second home for a long time and I feel really pumped about dedicating a year to this nation!
What would you like to do as PQS?
Our main rescouce are our active members and as PQS it is important to encourage ideas and
initiatives. As PQS I want to work for a strong sense of community amongst our foremen and assist
projects by our members. Being a representative of the nation I want to be percived as fun and easy
to work with. Apart from that I would like to keep working on the maintenace plan that was created
this year, propose additional maintenance and identify things to improve in general, big and small
scale.
Why should the meeting elect you?
When it comes to cooperating with other people I am cheerful but also serious and determined.
After talking with older PQSes I have a good idea about what your possibilites are as PQS and how
to face the challanges that comes with the responsibility. My ambition is to make the daily activities
run smoothly and with my knowledge about the structure of SSK and Studentlund I will be able to
quickly get involved in the quratels work. As PQS I will be someone this organisation can rely on!

