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Qurator 2t: Moa Johansson 
Med stor förståelse för nationen och dess organisation vill hon nu gå på posten som Qurator. 

Hon har som mål att bilda ett stabilt, stöttande och ständigt kommunicerande quratel, något 

vi tror att hennes ödmjukhet och lugn kommer att klara av galant. Hon har djup förståelse 

för vad posten innebär både när det kommer till planering och strukturering av arbetsdagar 

och att vara nationens ansikte utåt. Hon vill satsa på en stark intern representation, för att 

komma närmre förmannakåren. Med fokus på nationens musikprofil och på att fylla tomma 

förmannaposter så ser vi henne som insatt i vad nationen behöver, både nu men också i 

framtiden.  

Valberedningen väljer därför att rekommendera Moa Johansson till Qurator på två terminer.  

 

 

ProQurator Social 2t: Olof Graah-Hagelbäck  
Med en stor kärlek till nation vill han nu ta sig an posten som ProQurator Social. Han har en 

sund syn på postens innebörd och förståelse för att en behöver strukturera upp mycket av 

sin egna tid. Han är dessutom väldigt mån om nationens välmående, både aktiva 

medlemmar och själva huset. Han har som mål att bli en stöttande pelare för både förmän 

och blivande quratel. 

Efter ha läst avtalsrätt fick han ett stort intresses för avtal och formalia och ser han fram 

emot att jobba med de avtal nationen har, men han är inte rädd för att ingå nya om det skulle 

behövas. 

Valberedningen väljer därför att rekommendera Olof Graah-Hagelbäck till ProQurator Social 

på två terminer. 

 

 

Notarie 2t:  Vakant 
 

Husförman 2t: Vakant 
 



 

Seniorsledarmot 4t: Jasmine Ouattara Friberg 

Hon har ett bra helhetsperspektiv på hur nationen likväl quratelet fungerar och kan därmed 

bidra med det quratorsperspektiv som seniors saknar. Hon har bra erfarenheter i 

styrelsearbete och inblick i seniors, med ett driv att skapa förbättring på nationen. Utöver att 

hon vill vara till stöd för framtida Quratorer, vill hon även göra  Sydskånska 

konkurrenskraftigare, utveckla våra lokaler och bygga en stark förmannarkår. Vi anser att 

hon med sin varma utstrålning och starka nationserfarenhet har den kompetens som behövs 

för att Sydskånska ska leva vidare i det långa loppet.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Jasmine Ouattara Friberg till 

Seniorsledamot på fyra terminer.  

 

 

Seniorsledamot 4t: Elsa Klinthäll 
Hon har under sitt år som ProQurator Social skaffat viktiga kompetenser om nationen, huset 

och vilka förändringar som är mest kritiska att genomdriva. Hon har redan startat upp 

underhållsgruppen inom seniorskollegiet och lägger stor vikt vid att göra denna till en 

självklar del av det framtida seniorsarbetet, och på så vis jobba för att få till renoveringar av 

nationens lokaler. Utöver sitt nuvarande engagemang inom seniors har hon tidigare 

erfarenhet i form av styrelsearbete i sitt program. Hon är en driven kandidat som kommer ge 

sitt yttersta, vara väl förberedd och kämpa för att projekt drivs igenom.  

Valberedningen rekommenderar därför Elsa Klinthäll till Seniorsledamot på fyra terminer. 

 

 

Seniorsledamot 2t: Andreas Böhlin 
Inför valberedningsprocessen kontaktades sittande seniorsledamöter för att ge sin bild av 

vilka egenskaper som kommer behövas i framtiden. Viktiga kompetenser bedömdes vara 

bland annat närhet till förmannakåren och ekonomiska kunskaper. Med en gedigen 

utbildning samt arbetslivserfarenhet inom ekonomi, lång erfarenhet som förman och en tät 

koppling till förmannakåren i egenskap av bland annat vieriförman är Andreas således en väl 

meriterad kandidat.  Utöver sina kunskaper inom ekonomi har han dessutom en passion för 

statistik och flertalet kreativa idéer på hur statistiska underlag kan analyseras för att förbättra 

nationens chanser att blomstra på lång sikt.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Andreas Böhlin till Seniorsledamot på två 

terminer. 



 

Novischförman 2t Linnéa Beramand  
Med novischperioden färsk i minnet har hon en bra insikt på vad som var bra och vad som 

kan förbättras under Sydskånskas novischperiod. Hon vill lägga stor tyngd på att inkludera 

alla, svenskar som utbytesstudenter och gärna göra det genom att ha en engelskspråkig 

novischperiod. Hon är en driven och positiv person som gillar att ta ansvar och får saker 

gjorda. Valberedningen tror därmed att hon med sin energi och sitt driv kommer bli en 

utmärkt novischförman.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Linneá Beramand till Novischförman på 

två terminer.  

 

 

Novischförman 2t: Patryk Banach 
Han har tidigare erfarenheter av att anordna insparkar och har varit fadder på här nationen. 

Dessutom vill han lägga mer energi på att inkludera internationella studenter och fokusera 

på aktiviteter som är alkoholfria. Det tillsammans med ett driv för att få in nya människor i 

Sydskånska-gemenskapen gör att vi tror att Patryk är rätt person för jobbet.  

Valberedningen väljer därför att rekommendera Patryk Banach till Novischförman på två 

terminer.  

 

 

Tandemgeneral 2t: Maja Duveborn 
Med mycket erfarenheter från nationen där hon har hanterat många stressfyllda situationer 

kommer en bussresa fylld med taggade studenter pareras med stil. Hon har ett öga för 

planering och den framförhållning som krävs för att planera och utföra tandem. Hon vill göra 

tandem till så inkluderande som möjligt och har som mål att få alla biljetter slutsålda vid 

biljettsläppet. 

Valberedningen väljer därför att rekommendera Maja Duveborn till Tandemgeneral på två 

terminer.  

 

 

Tandemgeneral 2t: Vakant 
 

 


