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Namn: Alice Idéhn 

Ålder: 24 

Studieval: Huvudsakligt studieområde är ekonomi. 

 

Vem är jag? 
Jag är en ”go’ och glad” tjej född och uppväxt i Göteborgsområdet, 

Torslanda på Hisingen för att vara exakt! Direkt efter att ha genomfört 

mina tre år på Bågskyttegymnasiet i Olofström, Blekinge, så drog jag 

till Lund för att studera på ekonomi kandidatprogrammet och efter ett 

år som Lundastudent så upptäckte jag Sydskånska genom mina vänner. 

Därefter blev jag engagerad i nationen genom att både bli förman och 

genom att jobba på andra aktiviteter än min egna. Det tog inte lång tid 

innan jag hade blivit ordentligt fäst vid Sydskånska och den har inte bara get mig nya erfarenheter 

och kunskaper utan också hjälp mig att stärka mitt självförtroende. 

 

Vad har jag gjort på nationen? 
Jag inledde min aktiva tid på Sydskånska som idrottsförman HT14, under den tiden såg jag till att 

anordna tillfälliga event så som ett core-pass, klättring och självförsvar som inte var en del av våra 

reguljära idrottsaktiviteter. VT15 gick jag på som NATU-förman där min största utmaning var att 

planera och genomföra en 8 dagar lång filmfestival tillsammans med andra förmän som 

ursprungligen kommit på och utvecklat idén. Nästkommande termin drog jag iväg på äventyr som 

utbytesstudent i Japan men blev aktiv på SSK igen under VT16 utan att hålla en förmannapost. HT16 

klev jag på posten Pubförman som jag hade under två terminer, därefter på HT17 tog jag på mig en 

dubbelpost som Vieriförman och valberedningsledamot och nu under VT18 så innehar jag endast 

posten som Vieriförman.  

 

Varför söker jag till ProQurator Ekonomi? 
Anledningen till att jag söker till PQE är inte bara för att jag vill ge mig på en ny utmaning utan även 

för att jag känner att jag kommer att ångra mig i framtiden om jag inte gör det. Dessutom så har 

Sydskånska nationen get mig så mycket, allt ifrån nya vänner till kunskap och personlig utveckling, 

vilket får mig att känna att jag vill ge allt jag har till nationen.  

 

Vad vill jag göra som ProQurator Ekonomi? 
Först och främst vill jag såklart göra ett bra jobb på den grundläggande nivån, för om inte det ses 

efter som det ska så kommer jag aldrig kunna eftersträva större projekt. Jag tycker det är viktigt att 

våra jobbare, förmän och aktiviteter ses efter på ett sådant sätt så att de kan utvecklas och förbättras 

och göra saker så problemfritt som möjligt. Jag tycker att nuvarande och föregående PQE har gjort 

ett fantastiskt jobb med att förenkla arbetet för både PQE:n själv och för förmännen och jobbarna. 

Jag vill därför fortsätta i deras fotspår för att fortsätta jobba med denna inställningen.  

 

Varför ska nationsmötet välja mig? 
Sydskånska nationen har verkligen blivit min andra familj och jag vill verkligen att vi tillsammans 

ska växa och nå framgång. Det är Sydskånska som har visat mig att jag kan göra så mycket mer än 

jag någonsin hade kunnat tro och jag är redo att ta på mig nya utmaningar. Tillsammans med mina 

kunskaper från ekonomi kandidatprogrammet, mina jobberfarenheter, nationens aktiviteter samt min 

glöd för SSK så vill jag ge tillbaka till nationen på ett helt annat sätt än jag har kunnat göra innan och 

på så sätt hjälpa nationen att gå framåt. Jag brinner verkligen för Sydskånska nationen och har 

övervägt mitt sökande till PQE under en lång tid och jag skulle aldrig söka posten om jag inte hade 

känt att jag skulle göra ett bra jobb. 
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Name: Alice Idéhn 

Age: 24 

Field of studies: Main field of studies is business studies  

 

Who am I? 

I’m a ”go’ & glad” gal that is born and raised in the Gothenburg region, 

Torslanda in Hisingen to be exact! Directly after finishing my years at 

Archery high school I went to Lund to study the bachelor program in 

business and after one year of being a Lundastudent I discovered 

Sydskånska nationen through my friends. After that I became involved 

in the nation both by becoming a forman but also by working other 

activities than my own. It didn’t take long before I had become really 

attached to Sydskånska and it has given me not only new experience and knowledge but it has also 

helped me to strengthen my self-confidence.  

 

What have I done at the nation? 

I started being active at Sydskånska as a sportsforman in HT14, during that time I made sure to 

arrange temporary activities like, a core-workout, climbing and self-defense, that wasn’t a part of our 

ordinary activities. In VT15 I became a NATU-forman where my biggest challenge was to plan and 

implement an eight day long filmfestival together with some other formen that where the ones that 

had come up with and refined the idea. The upcoming semester I went on an adventure as an 

exchange student in Japan but I became active at Sydskånska again in VT16 without having a forman 

post. In HT16 I became a Pubforman which I had for two semesters, after that in HT17 I had a 

double post consisting of Vieriforman and Electioncommittee, but now in VT18 I’m just a 

Vieriforman.  

 

Why am I applying for ProQurator Ekonomi? 
The reason why I’m applying for PQE isn’t just because I want a new challenge but also because I 

feel that I would regret it if I didn’t apply. Also I feel like Sydskånska has given me so much from 

new friends to knowledge and personal development, which makes me feel that I want to give all that 

I got to the nation.  

 

What do I want to do as ProQurator Ekonomi? 

Fist of all I want to do a great job at the basic level, because if that’s not maintained properly then I’ll 

never be able to take on bigger projects. I think that it’s important that our workers, formen and 

activities are taken care of in such a way that they can expand, improve and make things as problem 

free as possible. I think that the current and previous PQE has done a great job in making the work 

easier for both the PQE itself but also for the formen and workers. I therefore want to continue in 

their footsteps to carry on working with this mindset.  

 

Why should the nations meeting elect me? 

Sydskånska nationen has really become my family and I really want us all to grow and reach success 

together. It’s Sydskånska that has showed me that I can do so much more than I ever thought of and 

I’m ready to take on new challenges. Together with my knowledge from the program in business, my 

work experiences, the activities at the nation and my passion for SSK I want to give back to the 

nation in a way that I haven’t been able to before and in that way help the nation to go forward. I’m  

really passionate about Sydskånska nationen and I have considered my application to the PQE post 

during a long period and I would never apply to this position if I didn’t feel like I would do a good 

job.  


