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Vem är du? Jag är en sörmlänning som efter gymnasiet + en
resa i Asien längtade ner till Skåne och Lund, här har jag varit
sedan 2013 och trivs som fisken i vattnet. Valde
kandidatprogram efter rent intresse om omvärlden, tycker det
är spännande med systemperspektiv och hur vi människor
lever beroende på varifrån vi kommer. Efter
samhällsplanerarprogrammet tog jag ett års studieuppehåll
och jobbade som bostadsombudsman på Akademiska
Föreningen och AF Bostäder. Det var helt nya organisationer
för mig varvid jag inte hade lika mycket tid som innan att lägga på Sydskånska. I juli detta år var det jobbet
färdigt och jag kunde åter lägga all min (fri)tid på nationen, det har varit en fröjd att vara tillbaka och har
efter lite uppehåll fått ny energi att engagera mig själv men kanske främst få ta del av allt engagemang.
Jag bor just nu på tvåan på nationen men kommer förmodligen flytta söderut mot Malmö när det känns rätt.
Tänker mig vara färdig med masterprogrammet i juni 2019 men har inga planer på att sluta engagera mig
på nationen över huvud taget!
Vad har du gjort på nationen?
Jag började som jobbare på Svartklubben, när nationsmötet började närma sig peppade en dåvarande
förman mig att söka och plötsligt var jag medansvarig för Lunds äldsta hiphopklubb. Efter ett år med
intensivt Svartklubbenjobb blev jag Foxenförman och satt i valberedningen. Hösten 2015 valdes jag till
Sexmästare, var projektledare för SSK Festival och ordförande för valberedningen. Under 2016 fortsatte
jag som sexmästare, ansvarade för baren under Gåsen och i valberedningen innan jag i november 2016 blev
vald till seniorsledamot.
I seniors senaste året har jag arbetat med att förbereda, genomföra och utvärdera våra visionsdagar
tillsammans med Klara samt varit ansvarig för Stora tackfesten HT16 och VT17. Den här terminen är jag
med i arbetsgruppen för bostadshusets nya stadgar, är kontaktsenior och sitter i arbetsgruppen för
proinspektorsbalen.
Varför söker du till Seniors?
Jag tycker det är så oerhört roligt att vara aktiv här. Att få vara del av en nation där alla förmän som har
idéer, planerar och genomför fantastiska verksamheter ger mig energi att göra allt annat här i livet man ska
göra. Med mina engagemang utanför nationen som jag nu har samlat på mig känner jag att jag bäst kan
omvandla dessa kunskaper på posten som ledamot i seniorskollegiet. Det är häftigt och roligt att få hjälpa
till på de interna aktiviteterna som finns till för att göra nationen rolig för oss som är aktiva här. Det är
också väldigt spännande att ha ett övergripande och långsiktigt perspektiv som man annars inte vanligtvis
har när man jobbar mer med verksamheterna.
Vad vill du göra som Senior?
Nästa termin hade jag tyckt det varit spännande att testa starta studiecirklar på någon verksamhet på prov,
för att se om det hade kunnat vara något för oss att få in lite extra stöd till verksamheterna.
Jag vill också hjälpa till och stärka seniorskollegiet som mötesforum. Senaste åren har vi arbetat mycket på
vårt arbetssätt gällande främst arbetsgrupper och mötesformalia, detta är något jag ytterligare vill arbeta för
så att vi kan få ett så smidigt och effektivt arbetsklimat som möjligt.

Jag vill också självklart arbeta med de interna sakerna som till exempel Stora tackfesten, där får jag så
mycket energi och uppskattar väldigt mycket.
Varför ska nationsmötet välja dig?
Jag har mycket erfarenhet från olika delar av studentlivet som jag tror att jag kan bidra med förståelse och
perspektiv på olika frågor i seniors. Om mötet väljer mig så får ni en orädd och engagerad ledamot, en som
kan skilja på jobb och nöje genom att alltid vara öppen för frågor men tydlig när det kommer till jobb,
känsliga frågor och vet vikten av förtroende.
Jag har energi och en stark vilja av att fortsätta vara en del av nationens aktiva, tycker det är otroligt roligt
och vill verkligen sitta som ledamot i kollegiet i 4 terminer till.
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Who are you? I’m a girl from Södermanland (60 km south from Stockholm) who after gymnasium and a
find-yourself trip in Asia longed for Skåne and Lund, been here since 2013 and I still love it lots. Choosed
my bachelor based on an interest of how the world is developing and our differences in how we live
depending on where we come from. After my bachelor in urban development I took a year of my studies
and worked as a housing ombudsman at the Academic Society and AF Bostäder. These organisations were
completely new for me and needed my full attention whereas I had little time over for Sydskånska the past
year. In july this year my work there was done and I could spend my (free) time again on Sydskånska, it’s
been a pleasure coming back and I have renewed energy to again engage and take part of all the activities.
At the moment I live at second floor on the nation but will probably move south to Malmö when it feels
right. I am planning on being done with my masters in june 2019 but have yet no plans on leaving the
nation!
What have you dona at the nation?
I started as a worker on Svartklubben, when the nation meeting where coming up one of the foremen at the
time pushed me into apply for a post and suddenly I was a part of the group behind the oldest hip hop club
in Lund. After an intense year with Svartklubben I became a formen for Foxen and was a part of the
nomination committee. In the fall of 2015 I got elected to sexmästare, was one of the project managers of
SSK Festival and chair person of the nomination committee. During 2016 I continued as a sexmästare and
in the nomination committee, was responsible over the bar at Gåsen and in November I got elected to
seniors.
In seniors the past year I’ve worked with preparing, implement and evaluate the vision days together with
Klara and was also responsible for the big thank you-party HT16 and VT17.
This semester I’m in the group who is working with the new statues of the house, I’m a contact seniors and
are working with the proinspectorsball.
Why are you applying to seniors?
I think it is incredible fun being an active here. To be a part of a nation where all the foremen that got ideas,
plan and implementing all the amazing activities gives me energy to all the must-do things in life. With my
several engagements from different parts of the student life in Lund i think the best forum where I can
contribute with those experiences is in seniors. It is cool to be able to help out with the internal activities

such as the big thank you party. To have an overall and long-term perspective is also how I want to work
the upcoming semesters.
What do you want to do as a Senior?
Next semester, I had thought it was exciting to try to start studying circles on one of the activities, to see if
there could be anything for us to get some extra support for the activities.
I also want to help and strengthen senior college as a meeting forum. In recent years, we have worked
extensively on how we work, mainly with workgroups and formalities, which I want to work further so that
we can get as smooth and efficient working climate as possible.
I also want to work with the internal things like the big thank you-party, where I get so much energy and
appreciate a lot!
Why should the national meeting choose you?
I have a lot of experience from different parts of student life, which I think I can contribute to
understanding and perspectives on various issues in seniors. If the meeting chooses me, you will get a
committed member who is not afraid to say no when it’s needed, one who can distinguish work and
pleasure by always being open to questions but clear when it comes to work, sensitive questions and know
the importance of trust. I have the energy and strong desire to continue to be part of the nation, think it's
incredibly fun and really want to sit as a member of the seniors for 4 more semesters.

