Namn: Sara Bergström
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Vem är jag?
Jag är en glad tjej, uppvuxen i Huddinge (Stockholm) och blev
utnämnd till ”klassens Google” sista året på gymnasiet med
motiveringen att jag hade koll på mycket. När jag inte svänger runt
med Gåsen Gösta på Knävlingagillet (se bild) så tycker jag om att
laga mat med min pojkvän medan vi lyssnar på Creepypodden.
Vad har jag gjort på nationen?
Sedan HT15 har Sydskånska nationen varit ett andra hem för mig (mellan december 2016 till juli
2018 bodde jag dessutom här). Jag har gjort lite allt möjligt på SSK; hållit i sittningar, var en av två
Övermarskalker som styrde upp Knävlingagillets 50-årsjubileum och under HT17/VT18 var jag
Sydskånska nationens PQE. Som ProQurator Ekonomi var jag (som titeln hintar på) ansvarig för
nationens ekonomi. Det året var fullspäckat med ovärderliga lärdomar, en och annan fest och
fantastiska minnen. Kort och gott något av det bästa jag har gjort - kan verkligen rekommendera det!
Varför söker jag Senior?
Under mina fyra år i Lund har Sydskånska varit en del av mitt liv i tre år. Nu börjar det lida mot sitt
slut och jag har två år kvar. 2020 ska jag eventuellt på utbyte och sen ta min juristexamen. 2019
kommer bli mitt sista år som aktiv inom Lunds fantastiska studentliv och jag vill väldigt gärna göra
det som Senior på Sydskånska Nationen.
Vad vill du göra som Senior?
Som styrelseledamot vill jag stötta Quratelet i deras arbete genom rådgivning, samt under
Seniorsmötena och framförallt i arbetsgrupperna ta en en aktiv roll så att styrelsen med nationen alltid
rör sig framåt. Jag vill sitta kvar i Ekonomigruppen och Verksamhetsgruppen. Jag satt i dessa grupper
som PQE och har fortsatt göra det under HT18. Som PQE hade jag inte möjlighet att fokusera på
nationens långsiktiga ekonomiska utveckling utan var rätt bunden av de dagliga arbetsrutinerna och att
allt helt enkelt skulle fungera. Nu har jag möjligheten att få ett större perspektiv och blicka längre
fram en bara under ett räkenskapsår i taget. Och den möjligheten vill jag ta.
Varför ska Nationsmötet välja mig?
Eftersom jag satt i Seniors när jag var PQE och nu under HT18 suttit med som adjungerad (ledamot
utan rösträtt) är jag väl insatt i vad Seniorskollegiet jobbar med och kommer därför finna min plats i
styrelsen snabbt. Med 3 års erfarenhet av att vara förman och Quratelare på nationen sitter jag på
kunskaper och kompetens som är viktigt för att styrelsen ska kunna fortsätta vara effektiv, bl.a. ett
kritiskt ekonomiskt tänkande. Detta kritiska ekonomiska tänkande kommer även kompletteras av det
juridiska perspektiv jag har med mig från min utbildning. Att kritiskt granska avtal, dokument,
händelseförlopp samt leta efter de juridiskt mest effektiva lösningarna är det jag förväntas kunna den
dag jag tar min juristexamen. Kombinationen av juridik och ekonomi kommer ge mig en stabil grund
att bygga goda argument på som förhoppningsvis kommer vara ett bra komplement i den nuvarande
styrelsen. 2019 vill jag fortsätta ge tillbaka till den nation som har gett mig så mycket och göra mitt
bästa för att den ska förbli den fantastiska nation den är! Jag hoppas att Nationsmötet vill ge mig det
förtroendet!
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Who am I?
I’m a positive girl who grew up in Huddinge (Stockholm) and was
nominated “the class’ Google” by the end of high school with the
motivation that I seemed to know a little about everything. When I
do not run around Gösta the Goose at Knävlingagillet (SSK’s
fantastic ball) I like cooking with my boyfriend while listening to the
Creepypodden ( a swedish podcast with scary stories/urban legends).
What have I done at the nation?
Since the fall-semester 2015, Sydskånska Nationen has been a second home for me (between
December 2016 and July 2018, I lived here too). I've done a bit of everything at SSK; arranged
sittnings, was one of two Övermarskalker of the 50th anniversary of Knävlingagillet and during the
fall 2017 to spring 2018 I was the nation's PQE. As a ProQurator Economy, I was (as the title
suggests) responsible for the nation's economy. That year was packed with invaluable lessons,
occasional festivities and amazing memories. In short, some of the best things I've done!
Why do I apply for Senior?
During my four years in Lund, Sydskånska has been part of my life for three years. Now the end of
my time in Lund is approaching and I have two years left. In 2020, I may be on exchange studies
abroad and then take my law degree. 2019 will be my last year being active in Lund's fantastic student
life and I would love to do it as a Senior at Sydskånska Nationen.
What do you want to do as a Senior?
As a member of the board, I want to support the Quratel in their work through counseling, and take an
active role at the Senior-meetings and especially in the working groups so that the board with the
nation always moves forward. I want to remain in the Economy Group and Verksamhetsgrupp, which
I’ve been a part of since I became PQE and up until now. As PQE, I did not have the opportunity to
focus on the nation's long-term economic development since I had the daily work routines that took up
most of my time. Now I have the opportunity to get a bigger perspective and look beyond just one
fiscal year at a time. And I want to take that opportunity.
Why should the Nations meeting choose me?
Since I was in Seniors when I was PQE and now have an adjunct seat on the board I am well aware of
what the board is working with and will therefore find my place on the board quickly. With 3 years of
experience of being a foreman and a part of the Quratel, I have the skills and competences that are
essential for the board to continue to be effective. My critical economic thinking will be
complemented by the legal perspective I have with my education. To critically review agreements,
other documents and events as well as look for the most effective legal solutions are things I’m
expected to be able to do on the day I receive my law degree The combination of law and finance will
give me a solid foundation for building good arguments that hopefully will be a good addition to the
current board. In 2019 I want to continue giving back to the nation that has given me so much and do
my best to make sure SSK remains the amazing nation that it is! I hope the Nations meeting will give
me that confidence!

