
	

Namn: Jasmine Ouattara Friberg 
Ålder: 23 år 
Studieval: Kandidat i förlag- och bokmarknadsstudier samt franska  
Sökt quratelspost: Qurator 
Kul fakta om mig: Om jag inte skämtar eller sjunger så är jag 
troligtvis sömnig eller trasig. 
 
 
Vem är du? 
Jasmine heter jag, men de flesta kallar mig för Jazz! Jag vet inte om det är för att de inte vet 
hur de ska uttala mitt namn eller om de bara tycker att det låter coolt. Jag föddes en snötäckt 
kväll på UMAS Södra i Malmö vintern -94 och har sedan dess levt och frodats i världens 
bästa Skåne. Kortfattat är jag en glad person som är exceptionellt bra på att äta glass. Mitt 
främsta karaktärsdrag är nog att jag bryr mig väldigt mycket om andra. 
     
Vad har du tidigare gjort på nationen? 
Jag har under min tid som aktiv ansvarat för nationens lite mer irreguljära verksamheter. Jag 
blev Sexmästare när jag var ganska ny och fick under den terminen vara med och arrangera 
Gåsen och Sommarfesten. Sedan dess har jag varit både Novischförman och Tandemgeneral 
såväl som Övermarskalk för Tornafesten. Som Övermarskalk fick jag möjligheten att 
tillsammans med vårt Quratel arbeta nära andra nationers förmän och Quratel, samt AF-
Borgens personal. Som Tandemgeneral fick jag dessutom möjligheten att samarbeta en hel del 
med Kuratorskollegiets Idrottskollegium.  
 
Varför söker du till Qurator och vad vill du göra på posten?  
Jag söker uppdraget som Qurator för att jag vill dela med mig av de erfarenheter och 
framförallt de personliga egenskaper jag har, som jag tror kan främja nationen. Jag vill bidra 
till en stärkt gemenskap och ett ännu mer öppet klimat här på Sydskånska. 
    Jag tycker att det är viktigt att våra förmän får utlopp för sin kreativitet och att Quratelet ger 
dem rätt förutsättningar för att kunna göra detta. Därför vill jag satsa mycket på den interna 
kommunikationen. Idag finns det så enormt mycket kärlek och driv i vår förmannakår och det 
vill jag att vi förvaltar och bygger vidare på. Framförallt är detta viktigt eftersom det nästa år 
återigen är dags för Lundakarnevalen, som potentiellt kan dränera nationerna på ideell 
arbetskraft.  
    Jag vill att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga och att vi tänker både kort- och 
långsiktigt. Genom att stärka och skydda vår musikprofil kommer vi att fortsätta utmärka oss 
som den bästa nationen i Lund. För att vi däremot ska kunna konkurrera med de andra 
nationerna i längden måste även vi renovera och bygga nytt. Här vill jag som Qurator vara ett 
reellt och effektivt stöd för husstyrelsen i deras arbete. 
 
Varför ska nationsmötet välja dig? 
Jag är eftertänksam, ansvarsfull och driven. Genom mina förmannaposter har jag samarbetat 
mycket med våra olika utskott här på nationen och på så sätt påvisat bra ledarskapsförmågor 
och ett stort ansvarstagande. De kraven jag ställer på en Qurator är att hen är någon som alltid 
ser till nationens bästa. Någon som känns trygg och är professionell, någon som är en bra 
arbetsledare för resten av Quratelet och en bra förebild för förmännen. Det vill säga någon 
som representerar den allra bästa sidan av vår nation. Om nationsmötet väljer mig lovar jag att 
dessa krav alltid kommer att vara min främsta prioritering! 
 
 



	

Name: Jasmine Ouattara Friberg 
Age: 23 y/o 
Field of studies: Double-major in publishing and French 
Applying for: Qurator 
Fun fact about me: If I’m not joking or singing, odds are I’m 
probably sleepy or broken. 
 
 
Who are you? 
My name is Jasmine, but most people just call me Jazz! I don’t know if it’s because they find 
my name hard to pronounce or if it’s because they think it sounds cool. I was born on a snowy 
winter night in 1994 at UMAS Södra in Malmö and have since then lived a glorious life here 
in Skåne. In short, I’m a very sunny person who’s exceptionally good at eating ice cream. My 
best feature is probably that I’m a very caring person.  
    
What have you done at the nation? 
During my time here, I’ve been in charge of our nation’s more irregular activities. I was 
elected Sexmästare when I was fairly new and have since then been a Novischforeman, a 
Tandemgeneral and a Head Marshall. As Head Marshall I got the opportunity to work closely 
alongside our Quratel, with other nations’ foremen and Quratels, as well as the AF-castle 
staff. As a Tandemgeneral I also had the chance to work with Kuratorskollegiets Sports 
College.  
 
Why do you want to become Qurator and what do you hope to achieve?  
I am applying for Qurator because I want to share my experiences, and perhaps even more 
importantly, the personal traits that I have which I believe would be beneficial for the nation. I 
want to contribute to a stronger sense of community and a more open climate here at 
Sydskånska.  
    It is important that our foremen are given the opportunity needed from the Quratel to 
explore their activities, as well as the right assistance in making them their own. Therefor, my 
main focus would be the internal communication. We are lucky to have a lot of love and 
devotion amongst our members and this is something I think we should treasure and nourish. 
Especially since we are on the brink of another Carnival year, which could potentially drain 
the nations of a lot of volunteer workers.  
    I want us to remain competitive as a nation and for us to think about future developments. 
By strengthening and protecting our music profile, we will continue to stand out as the best 
nation in Lund. However, in order for us to be able to compete with the other nations in the 
long run, we have to renovate our facilities and build a new house. In this area, I would like to 
act as an active pillar of support for our housing board in their work. 
 
Why should the nation meeting elect you? 
I am thoughtful, responsible and driven. Through my different foreman posts, I have worked 
alongside all of our different activities here at the nation. In doing so, I have shown both a 
tremendous sense of responsibility as well as great leadership skills. The requirements I have 
for the Qurator is for it to be someone who always has the nation’s best in mind; someone 
who feels safe and is professional; someone who is a great leader to the rest of the Quratel and 
a role model for the foremen. To me, the Qurator is someone who represents the best side of 
our nation. Should the nation meeting elect me, I promise that these requirements will remain 
the biggest priority to me!  


