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• Afternoon Teasdag (2t) Petronella Andersson 

Rastlös efter en inaktiv första studieperiod vill Petronella nu ta tag i Afternoon 

Teasdag. Petronella är en strukturerad och peppad person som redan har samlat ihop 

ett baklag som står redo att fylla Sydskånskas lokaler med underbart doftande 

bakelser. Att Afternoon Teasdag håller på att omstruktureras ser hon bara som plus 

och vill gärna delta i det arbetet. Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja 

Petronella Andersson till Afternoon Teasdag på 2 terminer. 

 

• Afternoon Teasdag (2t) Sofia Linderoth 

Med erfarenheter av storkök från Lunds nation kommer Sofia att navigera sig i 

Sydskånskas kök utan problem. Hon är inne på att få in mer tema-fik på Afternoon 

teasdag och hon vill laga mer veganskt. Med en bakgrund från sportvärlden som 

lagledare vet vi att Sofia inte kommer tappa bollen när det kommer till posten. 

Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Sofia Linderoth till Afternoon 

Teasdag-förman på 2 terminer. 

 

• Kaféförman (2t) Erika Steen 

Efter en termin som KM-förman har Erika fortfarande mer att ge. Med ett stort 

engagemang för film, teman och intresse för vegansk mat vill Erika fortsätta hålla i 

Kafé Matiné. Hon vill fortsätta jobba med teman som går ihop med nationens andra 

aktiviteter, och matcha maten med filmen som visas. Därmed har Valberedningen stort 

förtroende för Erikas förmåga. Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja 

Erika Steen till Kafé Matine-förman på 2 terminer. 

 

• Kock (2t) Lionel Arpin-Pont 

Lionel has been a chef since the start of this semester and have no plans on stopping. 

He wants the workers to have a good time by putting on good music and dance in the 

kitchen while making great food. He believes that all of the workers have to be 

involved in all of the different courses, and it is the team effort that makes a good 



evening in the kitchen. The election committee therefore recommend the nation 

meeting to elect Lionel Arpin-Pont as Chef for 2 semesters. 

 

• Kock (2t) Clara Plan-Remaoun 

From her childhood until today, cooking has always been a big part of Claras life. The 

election committee thinks that her previous experiences together with her will to 

engage as much as possible in the nation is a perfect match for the chef-position. The 

election committee therefore recommend the nation meeting to elect Clara Plan-

Remaoun as Chef for 2 semesters. 

 

• Lunchförman (2t) Oscar Ericsson 

Ny på Sydskånska nationen vill Oscar nu ta steget vidare som förman. Full av energi 

och erfarenhet från arbete på kafé tror valberedningen att Oscar kommer klara av 

posten som Lunchförman galant. Därför rekommenderar valberedningen mötet att 

välja Oscar Ericsson till Lunchförman på 2 terminer. 

 

• Övermarskalk (2t) Pontus Westergren 

Pontus vill efter en termin som idrottsförman hoppa på något större, nämligen posten 

som övermarskalk. Med erfarenhet av att arrangera större fester på annat håll, en bal 

som jobbare i bagaget och med ett intresse för pynt och högtider så tror vi att Pontus 

kommer ta sig an posten som ÖM med bravur. Vi tror att hans erfarenhet som 

idrottsförman kommer hjälpa honom skapa ett starkt marskalkeri med gemenskapen i 

fokus. Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Pontus Westgren till 

Övermarskalk på 2 terminer. 

 

• Festförman (2t) Linnea Kurki 

Med flera år inom servicebranchen och med två terminer som pubförman är Linnea 

mer än kvalificerad för posten. Med en god förståelse för vad som gör en pub lyckad 

och med stor erfarenhet av att jobba bakom baren tror valberedningen att hon kommer 

ta sig an uppdraget på bästa tänkbara sätt. Valberedningen rekommenderar därför 

mötet att välja Linnea Kurki till festförman på 2 terminer. 

 

 



• Svartklubben (2t)* Hannes Samuelsson 

Hannes har skaffat sig rejält med klubberfarenhet innan han nu vill ta sig an posten 

som Svartklubbenförman. Han vill locka folk till klubben genom att fortsätta hålla 

evenemang med vass musik och en bra stämning, vilket hans stora intresse inom 

genren kommer att hjälpa honom med. Dessutom vill han inte vänta tills nästa termin 

utan vara med på direkten! Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja 

Hannes Samuelsson till 

 

• Svartklubben (2t) Claudia Sanchez Echeverria 

Med en termin som klubbförman har Claudia vad som behövs för att få en klubb att 

rulla. Hon har intresse för musiken och vill få in mer exotiska koncept. Med en sund 

syn på stress och vad det innebär att vara Svartklubbenförman tror vi att kommer göra 

ett excellent jobb. Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Claudia 

Sanchez Echeverria till Svartklubbenförman på 2 terminer. 

Svartklubbenförman på 2 terminer. 

 

• Svartklubben (2t) Jesper Lundin 

Efter en termin som Foxenförman vill Jesper nu testa på att vara Svartklubbenförman. 

Jesper löser gladeligen problem och gillar när det är högt tempo och mycket att göra. 

Med dessa egenskaper och kul idéer på teman för klubben tror valberedningen att han 

kommer göra ett utmärkt jobb. Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja 

Jesper Lundin till Svartklubbenförman på 2 terminer. 

 

• Svartklubben (1t) Luca Rizzi 

After having worked almost all activites the nation has to offer, Luca is now interested 

in taking the next step and becoming a foreman. He is not new to hard work and 

dealing with stressful situations, which is something that's much needed for the post as 

a Svartklubben foreman. The election committee therefore recommend the meeting to 

elect Luca Rizzi to Svartklubben foreman for 1 semester. 

 

• Svartklubben (1t) Eriona Dullovi 

Eriona har under vårterminen blivit en riktigt rutinerad jobbare och barchef på 

nationens klubbar och vill nu ta steget vidare som Svartklubbenförman. Med ett 



genuint intresse för musiken och hög arbetsmoral vill hon göra alla besökare nöjda. 

Valberedningen rekommenderar därför mötet att nominera Eriona Dullovi till 

Svartklubbenförman på 1 termin. 

 

• Foxen (2t) Stina Stefansson 

För ett år sedan hade Stina en karriär inom klubbjobbandet på Sydskånska nationen, 

både som jobbare och barchef. Nu saknar hon nationshänget och är taggad på att få ta 

större ansvar. Med flera ideella erfarenheter i bagaget tror valberedningen att hon 

kommer göra ett fantastiskt jobb som klubbförman. Valberedningen rekommenderar 

därför mötet att välja Stina Stefansson till Foxenförman på 2 terminer. 

 

• Foxen (1t) Elise Hedengren 

Med många idéer på teman och ett genuint intresse för musiken kommer Elise kunna 

föra vidare foxen-andan. Hon har en gymnasieexamen inom musik i bagaget och är 

van vid att planera olika musikevenemang. Valberedningen rekommenderar därför 

mötet att välja Elise Hedengren till Foxenförman på 1 termin. 

 

• Foxen (1t) Samiya Abdirahman 

Efter att ha jobbat foxen ett par gånger vill Samiya ta nästa steg och bli förman. Med 

bra koll på musiken och kul idéer på teman till klubben tror valberedningen att Samiya 

kommer göra ett bra jobb. Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja 

Samiya Abdirahman till Foxenförman på 1 termin. 

 

• Electrified (2t) Niklas Tidelius 

Med ett stort intresse för den elektroniska musiken och erfarenhet av att anordna större 

fester tror vi Niklas kommer bli en utmärkt Elecifiedförman. Han har redan idéer på 

akter att boka och koncept han skulle vilja genomföra på klubben. Valberedningen 

rekommenderar därför mötet att välja Niklas Tidelius till Electrifiedförman på 2 

terminer. 

 

• Hovmästare (2t) Agnes Hedengren 

Efter tre år i lund som student känner Agnes att det är dags för henne att testa på 

förmannalivet. Med glimten i ögat och en bra koll på vad posten innebär vet hon vad 



som förväntas av henne. Hon har jobbat flera gånger både inom Sydskånska nationen 

men också på andra nationer, men hon känner sig i sitt rätta element under sittningar. 

Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Agnes Hedengren till 

Hovmästare på 2 terminer. 

 

• Pubförman (2t) Hedda Dahlén Liedgren 

Hedda har denna termin jobbat flera gånger på nation och nu när hon vill ta steget till 

att bli förman är det puben som lockar mest. Med sin positiva inställning vill hon 

skapa en stark pubförmannagrupp där alla känner sig delaktiga. Hon känner sig väldigt 

bekväm bakom baren och kommer sprida sin energi till både jobbarna och våra gäster. 

Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Hedda Dahlén Liedgren till 

Pubförman på 2 terminer. 

 

• Pubförman (2t) Juan Sanchez 

Efter att ha jobbar fler gånger på puben är nu Juan sugen på att ta nästa steget och söka 

till förman. Med en god syn på postens innebörd och erfarenhet vet han vad som 

förväntas av posten. Han vill få in fler teman och blåsa liv i bokningar till puben men 

vill också skapa en atmosfär som är härlig. Valberedningen rekommenderar därför 

mötet att välja Juan Sanchez till Pubförman på 2 terminer. 

 

• Grafiker (2t) Linus Hellgren 

Linus sitter nu på en av posterna som grafiker och vill fortsätta med det. Med ett stort 

intresse för grafisk design, mycket erfarenhet på området och med viljan att ta större 

ansvar för nationens grafiska profil så tror vi att Linus är vad nationen behöver på den 

här posten just nu. Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Linus 

Hellgren till Grafiker på 2 terminer. 

 

• Grafiker (1t) Jasmine Bjurström 

Jasmine har goda erfarenheter av att designa hemsidor och skapa affischer. Med bra 

koll på redigeringsprogram och en konstnärlig ådra tror valberedningen att 

grafikerposten kommer passa henne väl. Valberedningen rekommenderar därför mötet 

att välja Jasmine Bjurström till Grafiker på 1 termin. 

 



• WEB/IT (2t) Arseni Ivanov 

Arseni läser datateknik och har en fallenhet för allt inom teknik. Nu vill han hjälpa till 

att hålla nationens digitala hjälpmedel i toppskick! Valberedningen rekommenderar 

därför mötet att välja Arseni Ivanov till IT/Webb-förman på 2 terminer. 

 

• Miljösamordnare (2t) Sofie von Schenck 

Sofie är en miljökämpe utan dess like och har många passande engagemang och 

erfarenheter i bagaget. Hon har tydliga idéer om hur hon vill använda posten för att 

göra Sydskånska mer miljövänligt och valberedningen tror att Sofie skulle vara en stor 

tillgång till posten. Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Sofie von 

Schenck till Miljösamordnare på 2 terminer. 

 

• Sångförman (2t) Oscar Nord 

Efter att suttit som sångförman i en termin är Oscar mer än taggad på att fortsätta! Han 

planerar att vara med på varenda evenemang under terminen och representera 

Sydskånska nationen på bästa möjliga sätt. Han medverkar även i projektgruppen som 

jobbar med att ta fram den nya sångboken och har inga planer på att sluta där. 

Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Oscar Nord till Sångförman på 

2 terminer. 

 

• Vieriförman (2t) Jenny Käll Karlsson 

Efter att ha varit aktiv flera terminer på nationen är Jenny vid detta laget van att 

planera diverse aktiviteter och evenemang. Med ett leende på läpparna och en positiv 

syn på posten vill hon få in fler spontana evenemang utöver de evenemang som 

förväntas av posten, detta med målet att få förmannakåren att bli en stor familj. 

Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Jenny Käll Karlsson till 

Vieriförman på 2 terminer. 

 

• NATU-förman (1t) Karin Mårtensson 

Karin har massor med energi och en härlig utstrålning som passar bra till en post med 

syftet att skapa gemenskap. Tillsammans med olika idéer på aktiviteter och en 

förståelse för vad posten innebär tror valberedningen att hon kommer göra ett utmärkt 



jobb. Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Karin Mårtensson till 

Natu-förman på 1 termin. 

 

• NATU-frörman (2t) Ida Kortz 

Ida har stor erfarenhet av att organisera evenemang och aktiviteter med målet att skapa 

gemenskap. Hon har en bra förståelse för hur man jobbar med att bilda band på ett sätt 

som är inkluderande för alla och har många och roliga idéer på aktiviteter hon vill 

göra. Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Ida Kortz till Natu-förman 

på 2 terminer. 

 

• Idrottsförman (2t) Axel Svenningsson 

Axel är van att planera och genomföra sportaktiviteter och vill nu göra det på 

Sydskånska nationen. Hans stora intresse för olika sporter och mångåriga karriär inom 

handbollen ger honom en väldigt bra grund för att på bästa sätt genomföra uppdraget. 

Valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Axel Svennigsson till 

Idrottsförman på 2 terminer. 

 

• Tvättförman (2t) Andreas Böhlin 

Efter flera år som aktiv i nationen har Andreas fortfarande krafter kvar; krafter som 

han nu vill lägga på den ädlaste av poster, tvättförman. Valberedningen 

rekommenderar därför mötet att välja Andreas till Tvättförman på 2 terminer. 


