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Vem är du och vad har du gjort på nationen? 
Moa heter jag och jag är född och uppvuxen i Halmstad! 
Min flytt till Lund är det bästa valet jag har gjort, som även 
har lett till en livsinsikt om att det bästa i livet måste vara 
fuldans. Höstterminen 2016 klev jag in genom Sydskånskas 
dörrar för första gången och sen dess har jag aldrig riktigt 
velat lämna vår kära nation. Jag började min Sydskånska 
karriär som Heartlandförman under två terminer. Efter det 
jobbade jag med att rekrytera medlemmar som 
Novischförman samtidigt som jag satt med i valberedningen. Förra terminen roddade 
jag Sommarfesten och agerade sexmästare för Novischfesten med Hallands nation.   
 
Varför söker du till Qurator och vad vill du göra på posten? 
Jag söker posten som Qurator både för att jag är säker på att jag har verktygen för att 
kunna utföra ett bra jobb, men också för att jag vill vara med och påverka, utveckla och 
förhoppningsvis förbättra nationen. Jag har ett stort intresse av organisationer och att 
bedriva en organisation är något jag vill göra i min framtida karriär. Ett år som Qurator 
tror jag är en fantastisk möjlighet att få utforska detta intresse ännu mer.  
 
Under ett potentiellt Quratorsår skulle ett av mina fokusområden vara att stärka 
gemenskapen i förmannakåren. Jag tror att allt som sker internt syns externt. En 
välmående förmannakår speglar nationen utåt, och med tanke på den brist på tillsatta 
poster och den nedåtgående spiralen gällande medlemsantal i Studentlund, är det 
något jag vill fokusera på. Utöver att fokusera på förmannakåren vill jag fortsätta jobbet 
med nationens musikprofil, jag vill att det ska vara självklart för alla Lunds studenter 
varför Sydskånska är musiknationen! Jag tycker att vi ska utnyttja vårt nya ljudsystem 
mer genom att införliva fler livespelningar, och jag tror att konsertförmannaposten kan 
vara ett perfekt verktyg i utvecklandet av vår musikprofil. 
 
Varför ska nationsmötet välja dig? 
Jag tycker att en Qurator bör vara en trygg och stabil person som man känner att man 
kan lita på. Med mig som Qurator kommer ni få någon som värdesätter dessa 
egenskaper och som kommer ta sig an posten med ödmjukhet. Nationen är en plats 
som skapas av sina medlemmar och aktiva. Jag vill vara en del av quratelet och på så 
sätt få chansen att ta fram det bästa hos människor och vara ett stöd för att aktiva ska 
kunna utvecklas, lyckas men också misslyckas.  
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Who are you and what have you done at the nation?  
My name is Moa and I was born and raised in Halmstad! 
Moving to Lund was the best choice I’ve ever made, it has 
given me the lesson of a lifetime: the best in life must be 
ugly-dance. I went through the Sydskånska doors in the 
autumn semester of 2016 and haven’t wanted to leave our 
loved nation since. I started my Sydskånska career as a 
Heartland foreman for two semesters. After that I worked 
with recruiting new members as a Novisch foreman and I 
have been in the election committee as well. Last semester I arranged the Summer 
party and acted as a sexmästare for the novisch party together with Hallands nation.  
 
Why are you applying to Qurator and what do you wanna do as one?  
I’m applying to Qurator both because I’m sure that I have the tools to do a good job, but 
also because I want to be able to influence, develop and hopefully make improvements 
in the nation. I have a great interest for organisations and running one is something I 
want to do in my future career. I think that a year as a Qurator is a great opportunity for 
me to explore this interest even more.  
 
One of my focus areas during a potential year as a Qurator would be to make our 
foreman squad even stronger. I think that what is happening on the inside shows 
externally. A happy and healthy foreman squad is the best marketing for our nation. 
Considering the problems we are facing with fewer people wanting to get active and 
the falling numbers of members in Studentlund I want to contribute to the work to get 
a prosperous foreman squad. Beyond this, I want to continue the work of the nation’s 
music profile: I want it to be clear for every student in Lund why Sydskånska is the 
music nation. I think we should take greater advantage of our new soundsystem by 
incorporating more live acts during our activities and I think that  the concert 
foreman-post is a perfect instrument for developing our music profile.  
 
Why should the nation meeting elect you?  
I believe that a Qurator should be a safe and stable person you can rely on. With me as 
your Qurator you will get someone who values these traits and who will take on this 
post with humbleness. The nation is a place created by its active members. I want to be 
a part of the Quratel so I have the chance to bring out the best in people and be a 
support for the active members so that they can develop, be successful but also 
sometimes fail.  
 


