Namn: Helle Andresen Pettersson
Ålder: 26
Studieval: Politices kandidatprogrammet, journalistik
och massa annat kul
Vem är du?
Många skulle nog beskriva mig som en glad, ambitiös och
utåtriktad person som hela tiden har något på gång. Jag
är uppväxt i Täby norr om Stockholm och just nu sitter
jag som ProQurator Social fram till årsskiftet. Min tid i Lund började vårterminen 2014
och sedan dess har jag, förutom mitt engagemang inom Sydskånska Nationen, varit
aktiv i LUPEF (Lunds Universitets Ekonomiska och Politiska Förening) där jag har varit
fadder, aktiv inom diverse utskott och suttit som förtroendevald ledamot i
valberedningen.
Vad har du gjort på nationen?
Här på Sydskånska Nationen har jag varit aktiv en relativt lång tid och jag har verkligen
tyckt om att få lära mig nya saker inom de olika utskotten. Just nu sitter jag alltså som
PQS. Som förman har jag varit lunchförman, Tandemgeneral, kock, sexmästare,
novischförman, köksmästare för SSK Festival 2015 samt varit fadder två gånger och
varit med och drivit flera andra projekt såsom exempelvis Restaurang Gåsen och
klädinsamling för flyktingar.
Varför söker du till senior och varför ska nationsmötet välja dig?
Jag söker nu till senior för att det är ett förtroendeuppdrag där jag kan ta mig an en ny
roll och vara mer en stöttande person för kommande Quratel samt bygga vidare på en
del projekt inom Seniors. Enligt mig är styrelsen en viktig del för nationens framtid då
arbetet där är mer långsiktigt. Jag anser att min erfarenhet från nationen och mitt
engagemang förberett mig för just detta.
Under mitt år som PQS har jag även suttit i Seniors så jag har redan god insyn vad gäller
arbetet som bedrivs där. Min erfarenhet från rollen som PQS är även något som
verkligen kommer att komma till nytta inom seniors och jag tror det är något som
sannerligen behövs.
Nationsmötet bör välja mig som seniorsledamot då jag som PQS bidrar med ett lite
annorlunda perspektiv och kunskap som egentligen ingen annan i Seniors besitter just
nu.
Vad vill du göra som senior?
Som senior vill jag vara ett stöd för kommande Quratel och bland annat jobba med att
upprätta en typ av underhållsplan för nationens lokaler. En sådan plan finns inte idag
men jag anser att det är något som behövs för att kunna planera framtida renoveringar
och liknande så att det inte faller mellan stolarna. Mina vänner brukar även beskriva
mig som en bra lyssnare och jag vill fortsatt finnas tillgänglig för förmännen och lyssna
på deras tankar och idéer och se till att deras perspektiv även lyfts till seniors.
Vi ses på mötet!
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Who are you?
Many would probably describe me as a happy, ambitious
and outgoing person who constantly has something going
on. I grew up in Täby, north of Stockholm and I’m currently
the ProQurator Social here at Sydskånska. My time in Lund started during the spring
semester of 2014, and since then I have, besides my involvement in Sydskånska
Nationen, been active in LUPEF (Lund University's Economic and Political Association)
where I have been a mentor, active in various committees and served as an elected
member of the Election Committee.
What have you done at the nation?
Here at Sydskånska Nationen, I've been an active member for a relatively long time and
I have really enjoyed learning new things within the various committees. As I
mentioned I’m currently the PQS until the end of the year. As a foreman I have been a
lunchförman, Tandem General, cook, sexmästare, novischförman, Chef for SSK Festival
2015 and a mentor twice, I have also been doing several other projects such as
Restaurant Gåsen and a clothing drive for refugees.
Why are you applying for senior and why should the nation meeting choose you?
I am applying for senior because it is a trust assignment where I can take on a new role
and be more a supportive person for future Quratels and build on some Seniors
projects. In my opinion, the board is an important part of the nation's future, as the
work there is more long-term minded. I believe that my experience from the nation and
my dedication has prepared me for this.
During my year as PQS I have also been in Seniors so I already have good insight into
the work done there. My experience from the role as PQS is also something that will
really benefit seniors, and I think it's something that is really needed.
The nation meeting should choose me as a member of Seniors as, as a PQS, I contribute
with a slightly different perspective and knowledge that no one else in Seniors
currently possesses.
What do you want to do as senior?
As a senior, I want to be a support for future Quratel and among other things work on
establishing a type of maintenance plan for the nation's premises. Such a plan is not
available today, but I think there is something needed to plan future renovations and
the like so that it will be done in good time.
My friends usually describe me as a good listener and I want to be available to the
foremen and listen to their thoughts and ideas and ensure that their perspectives are
also raised to seniors.
See you at the meeting!

