Namn: Jasmine Ouattara Friberg
Ålder: 23 år
Studieval: Förlag- och bokmarknadsstudier samt franska
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 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. Under 2018 har jag varit Qurator
och går av nu till årsskiftet.
Vad vill du göra inom Seniorskollegiet?
Under 2018 har Quratelet tillsammans med seniorskollegiet påbörjat en del
långtidsprojekt som jag vill fortsätta arbeta för. Ett exempel på det är arbetsmiljöfrågan
som blir allt mer aktuell ju högre krav det ställs på nationen och våra förtroendevalda. Ett
annat exempel är vår verksamhetsutveckling. För att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga
gentemot resten av Studentlund i längden måste vi hela tiden se över de verksamheterna
vi har och utvärdera dem kontinuerligt. Det här är såklart ett arbete som vi redan påbörjat,
men som måste följas upp regelbundet. Jag vill även fungera som ett seniors stöd för
Quratelet.
Varför ska nationsmötet välja dig?
Efter mitt år som Qurator känner jag mig redo att axla rollen som styrelseledamot. Jag har
erfarenheten, drivet och viljan att förvalta och vidareutveckla våra verksamheter. Inom
seniorskollegiet finns det för närvarande ingen tidigare Qurator. Som sittande Qurator tror
jag att jag skulle kunna bidra med ett större helhetsperspektiv inom kollegiet.
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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 Novisch foreman, a
Tandemgeneral and a Head Marshall. I am currently the Qurator and will continue to be so
until the end of the year.
What do you want to do as a senior?
Throughout 2018 the Quratel along with the seniors have started some long-term projects
that I would like to continue to work towards. An example of this is the work environment
issue that is becoming more and more current, due to higher demands on the nation and
our active members. Another example is the development of our activities. In order for us
to remain competitive towards the rest of Studentlund in the long run, we must review the
activities we have and continue to evaluate them. This, of course, is a process we have
already started, but that has to be followed up regularly. I also want to function as
senorial support for the Quratelet.
Why should the nation meeting pick you?
After a year as a Qurator, I feel ready to take on the role as a board member. I have the
experience, the drive and the will to nourish and continue to develop our activities. Within
the seniors, there isn’t currently a former Qurator. As the current Qurator, I think I could
contribute with a broader perspective on things to the board.

