Namn: Elsa Klinthäll
Ålder: 23,95 år
Studieval: Byggteknik med arkitektur
Vem är du?
En trevlig nörd och livsnjutare som haft en
fot i Lunds studentliv sedan 2013.
Vad har du gjort på nationen?
Jag har suttit på posterna som pubförman, festförman och
övermarskalk. Sitter för tillfället på min andra termin som
ProQurator Social.
Varför söker du till Seniors?
Jag upplever ofta att nationer är kyrkogårdar av oavslutade
projekt och förlorad kunskap. Jag vill förvalta och följa upp
det arbete som förmän, quratelare och seniros lägger ner på Sydskånska. Dels för att det är
nödvändigt för att nationen ska utvecklas men också för att jag vill hinna se frukten av det
långsiktiga arbete som bedrivs.
Vad vill du göra som Senior?
Mitt huvudfokus kommer vara seniors underhållsgrupp, vars utformning jag vill cementera och göra
mer självklar. I den gruppen vill jag ta fram underlag till husstyrelsen och ligga på för att förverkliga
våra renoveringsplaner. I den gruppen vill jag även vara en resurs för PQS att få rådgivning av och
förmedla vidare kunskap jag har samlat på mig.
Denna termin har jag varit på utbildning hos Folkuniversitet och planerar göra studiebesök hos
nationer som bedriver studiecirklar. Genom det hoppas jag kunna bli insatt nog för att utveckla
våra studiecirklar. Jag är också intresserad att fortsätta delta som rådgivande i
Verksamhetsgruppen.
Sen tycker givetvis det är sjukt kul att jobba verksamheter på SSK och i mån av tid vill jag även dra
i stora tackfesten, och i bästa fall ett och annat fristående projekt vid sidan om.
Varför ska nationsmötet välja dig?
Eftersom jag brinner för att Sydskånska ska utvecklas organisatoriskt, utbudsmässigt,
medlemsmässigt och för att vi alltid ska ligga i framkant bland nationer!
Name: Elsa Klinthäll
Age: 23.95 years
Study choice: Civil Engineering
Who are you?
A happy nerd and partyanimal who has been active in Lund’s student life sine 2013.
What have you done at the nation?
I have had post such as pubförman, ferstförman and head marschal. Currently sitting on my
second term as ProQurator Social.
Why are you applying for seniors?
I often feel like nations are cemeteries of unfinished projects and lost knowledge. I want to
preserve and follow up the work that formen, quratel and seniors have put into the nation. Partly
because it is necessary for the nation to develop, but also because I want to see the reslusts of the
long-term work being done.
What do you want to do as a Senior?
My main focus will be the maintenance group, whose part in the seniros I want to make more clear.
In that group I want to prepare materail for the housing board and push to make changes happen. I
would also like to be a resource for PQS to turn to for advice. This semester I have been doing
some reserach about study-circels through Folkuniversitetet and I hope to keep developing our

study-circels next semester. I am also interested in continuing to participate as advisor in
Verksamhetsgruppen. I enjoy working at SSK and would love to plan the Big Thank-You-Party and
run some independent project.
Why should the national meeting choose you?
Because I am passionate about the development of Sydskånska organizationally, memberwise
and about the development of our activities.

