
Valberedningens Rekommendationer 

Terminens tredje ordinarie nationsmöte HT18 
 

 

Övre styret 
Notarie 2t - Vakant 
 

Senior 4t – Andreas Böhlin  
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. 
 

Husförman 2t – Philip Helgesson 

Philip har bra insikt på vad posten innebär och har bra koll på våra lokaler efter att ha jobbat med våra 

tidigare husförmän. Han har tidigare mycket praktisk erfarenhet efter att ha jobbat bland annat som 

snickare, inom parkförvaltning och som lokalvårdare. Han är dock inte fullt lika insatt i det 

administrativa arbetet men känner sig fullt redo att lära sig mer om området.  Utöver det är han 

stresstålig och känner sig bekväm med ett flexibelt schema som husförmanposten ofta har. 

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Philip Helgesson till Husförman på 2 terminer.  

 

Husförman 1t – Peter Sergo 
Peter har ett stort intresse för teknik och att fixa saker och känner därmed att posten som husförman 

skulle passa honom bra. Han har tidigare varit AT- och osignatförman och känner att han har bra koll 

på våra lokaler. Han har tidigare jobbat på en fabrik och har stort intresse för bland annat el, VVS och 

värmesystem. Peter har bra insikt över vad posten innebär, även om han anser att han än så länge har 

lite bättre koll på det praktiska. Utöver det är han medveten om arbetets variation och behovet att vara 

stresstålig och flexibel.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Peter Sergo till Husförman på 1 termin.  

 

 

 

 



Sexmästeriet  
Sexmästare 2t - Maayke Broeksma 
Maayke has been one of the nation’s head waitresses and is now ready for the next step. Apart from 

her experiences from waitressing, she has been working on several sexmästar-parties and knows what 

people expect from them. She likes intensive work but she is also well aware of the importance of 

planning. Maayke is a driven person that wants the best for this nations and wants to use these events 

to strengthen the nations community.  

The election committee therefore chose to recommend Maayke Broeksma to Sexmästare for 2 terms.  

 

Festförman 2t – Vakant 

Festförman 2t – Vakant 

 

Skvalborgsgeneral 1t - Jenny Käll Karlsson 

Jenny har stor nationserfarenhet och ett driv som kommer vara precis vad Skvalborg kommer att 

behöva i konkurrenskraftiga tider. Hon har tidigare jobbat bland annat med två baler och vet hur man 

planerar stora event, utomhus som inomhus. Jenny har alltså stor erfarenhet av att leda projekt och 

planeringen som kommer med det. Skvalborgsgeneral är en ny post men det är en utmaning hon är 

beredd att ta och som vi tror att hon klara utmärkt. 
Valberedningen väljer därmed att rekommendera Jenny Käll Karlsson till Skvalborgsgeneral på 1 

semester.  

 

Skvalborgsgeneral 1t - Zsofia Toke 
With her experience from the nation as electrified foreman for three terms and from planning big 

events outside of the nation Zsofia wants to make Skvalborg the obvious choice for students during 

Valborg-weekend. She loved last years’ Skvalborg club and now wants to make this one even bigger.  

The election committee therefore chose to recommend Zsofia Toke to Skvalborgsgeneral for 1 

semester. 

 

Konsertförman 1t - Niklas Tidelius  
Niklas har både erfarenhet inom och utanför nationen med sitt brinnande engagemang på Electrified 

och som DJ. Med det i bagaget vet han mycket väl om hur man både bokar artister och vad en kan 

förvänta sig från en spelning. Från Electrified tar han också med sig om hur man får ett starkt 

jobbarlag där alla ska känna sig välkomna. Då han har ett stort musikintresse har han redan nu börjat 

ta kontakt med diverse artister man skulle kunna boka för att stärka Sydskånska nationens varumärke 

och locka till sig folk.  
Valberedningen väljer därmed att rekommendera Niklas Tidelius till Konsertförman på 1 termin.   



 

Svartklubben 2t - Eriona Dullovi 

Hon är just nu svartklubbenförman och är inte redo att lämna posten än utan vill fortsätta att utveckla 

svartklubbens klubbar. Under terminen har hon fått igenom flera teman och vill fortsätta få besökare 

genom att se till att ge dem vad de vill ha. Hon vill få tillbaka jobbare genom att se till att de har det 

kul och inte stressigt, “det ska inte vara jobbigt att jobba”. Eriona har bra koll på vad posten innebär 

och kommer vara till stor hjälp för att stärka klubbens koncept.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Eriona Dullovi till svartklubbenförman på 2 

terminer.  

 

Svartklubben 2t - Hannes Samuelsson 

Hannes vill fortsätta som svartklubbenförman och se till att få besökare att komma tillbaka genom att 

ha hög kvalitet på klubbarna. Han har även flera idéer på teman som ex east side vs west side, som kan 

göra Svartklubben-kvällarna till något extra. Hannes har bra koll på vad posten innebär och har ett 

lugn som är viktigt i alla stressiga situationer som kan uppstå under klubbkvällar.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Hannes Samuelsson till svartklubbenförman på 2 

terminer.  

 

Svartklubben 2t - Darius Baeckström 
Darius är för tillfället sexmästare och trivs bra på nationen, men han vill nu engagera sig i just det som 

lockade honom till Sydskånska, nämligen Svartklubben och hip-hop. Darius är motiverad och har stor 

erfarenhet av att arrangera klubbar och alkoholservering, han har redan idéer om teman där han vill ta 

hip-hopen tillbaka till rötterna. Han vill skapa en festlig atmosfär för jobbare så de har kul och att detta 

smittar av sig på gästerna.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Darius Baeckström till Svartklubbenförman på 2 

terminer.  

 

Svartklubben 2t - Noah Karlsson  
Noah är en van jobbare på svartklubben och har ett intresse för musiken. Han har en god förståelse för 

vad man ska göra som Svartklubbenförman och också den planering och framförhållning som behövs 

för att få en klubb att gå så smidigt som möjligt. Han anser också att en god gruppdynamik mellan 

Svartklubbenförmännen är ett måste för att få en stressfri klubb.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Noah Karlsson till Svartklubben på 2 terminer. 

 

Svartklubben 1t – Vakant 

 



Heartland 2t - Olivia Pedersen 
Olivia har tidigare jobbat på flera av våra klubbar men också på andra nationers i Lund och anser att 

klubbförman är nästa steg. Hon har även erfarenhet från hostelliv, där hon jobbat både på barer och på 

klubbar. Hon vill gärna ta in fler latino-referenser och vill med sin charm och sitt lugn se till att alla 

jobbare känner sig välkomna och blir en del av gänget.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Olivia Pedersen till Heartlandförman på 2 terminer.  

 

Heartland 1t – Vakant 

Heartland 1t – Vakant 

 

Foxen 2t - Björn Dahlin 
Björn är ny för nationen men är insatt i Foxens koncept och känner att det här är rätt väg in i 

nationslivet. Han har tidigare pluggat både musikvetenskap och musikproduktion och vill se till att 

gäster kommer tillbaka genom att spela riktigt bra musik på klubbarna. Utöver det vill han se till att 

alla har det så kul som möjligt, något som han kan genomföra med sitt engagemang och sociala sida.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Björn Dahlin till Foxenförman på 2 terminer.  

 

Foxen 2t - Samuel Hielscher 

Med erfarenhet om service från restaurangbranschen vill han nu anta sig utmaningen att bli 

klubbförman. Han har tidigare jobbat på våra klubbar med en stark utvecklingskurva från jobbare till 

barchef och börjar få bra insikt på posten. Utöver det har han flera kontakter som kan leda till bra 

artistbokningar och kan tänka sig skapa samarbeten mellan Radio AF och mer spridd marknadsföring.  

Valberedningen väljer därför att rekommendera Samuel Hielscher till Foxenförman till 2 terminer.  

 

Pubförman 2t - Mari-Ling Komber 
Hon tycker om att träffa nya människor och tycker att livet är tomt utan ansvar och tror därmed att 

rollen som bar-pubförman kommer passa perfekt. Hon har tidigare jobbat i baren på flera av våra 

pubar och har även jobbat lite i köket under våra andra verksamheter och har därmed en bra insikt i 

vad posten innebär. Utöver det vill hon skapa ett öppet jobbarlag och få besökare att komma tillbaka 

genom att skapa en bra stämning, exempelvis med hjälp av liveband.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Mari-Ling Komber till pubförman på 2 terminer.  

 

Pubförman 2t - Nils von Kantzow 
Han har fortfarande massa idéer han vill genomföra innan han lämnar posten som pubförman. Han har 

bra insikt i vad posten innebär och trivs både i köket och baren, även om köket är att föredra. Idéer han 

hoppas genomföra är olika sätt för att locka besökare, som exempelvis hitta en bra variation mellan 



temakvällar, quizer och livemusik. Han vill hålla långsiktigt bra kvalitet på maten och se till att 

jobbarna har kul.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Nils von Kantzow till pubförman på 2 terminer.  

 

Pubförman 2t - Andreas Sjöberg 
Han har tidigare varit AT-förman på 2 terminer och vill nu lära sig mer om nationen och bli 

pubförman. Han har bra koll både på att jobba i köket och i baren, även om baren är att föredra, och 

efter att ha jobbat på puben flertalet gånger har han bra insikt om vad som krävs av en pubförman. Han 

vill få besökare att komma tillbaka genom att ge dem den bästa möjliga upplevelsen, eventuellt få in 

några nya ölsorter och ha temakvällar.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Andreas Sjöberg till pubförman på två terminer. 

 

 

Hovmästare 2t - Keisha Tatyalika 
Keisha has previously worked at sittnings and now want to become a head waitress. She has a good 

idea of what needs to be done during a sittning and she wants to be a calm energy in the room so that 

kitchen, workers and guests can focus on having fun in a friendly environment.  

The election committee therefore chose to recommend Keisha Tatyalika to head waitress for 2 

semesters. 

 

Hovmästare 2t – Vakant 

 

Hovmästare 1t - Elanor Jacobs 
Elanor has had her own restaurant and misses working in service. After working at both sittnings and 

pubs at the nation she now wants to take on the role as head waitress. She thinks good communication 

with both kitchen and guests is very important.  She is currently taking a masters in managing people 

knowledge and change and thinks it would be great if she could combine and improve this in the role 

as head waitress.  

The election committee therefore chose to recommend Elanor Jacobs to head waitress for 1 semester. 

 

Köksmästeriet  
Köksmästare 2t - Clara Plan-Remaoun 

Clara is currently an experienced chef at the nation and has a interest in cooking classical food has 

worked at the big parties before. She has a very good idea of what the post as Köksmästare means and 

has a big interest in food and in cooking classical food. She feels like she has earned more experience 



with cooking vegan food and want to serve flavorful food without meat substitutes. The kitchen at 

Sydskånska has become her ‘happy place’. 

The election committee therefore chose to recommend Clara Plan-Remaoun to chef for 2 semesters. 

 

Kock 2t - Lola Oz 
Lola enjoys the social part of cooking for friends and family and now wants to take on more 

responsibility and become a chef at the nation. She wants a chance to show her cooking skills and is 

confident that she’s going to love cooking for sittnings. She has a clear idea of what she would like to 

do and wants workers to get more credit for their work.  

The election committee therefore chose to recommend Lola Oz to chef for 2 semesters. 

 

Kock 2t – Vakant 

 

Kock 1t – Luca Rizzi 
Luca has a huge love for cooking and has waited to become a chef, being a foreman for Svartklubben 

in the meantime. But he always wanted to move into the kitchen where he has worked many times and 

different activities. He wants to create delicious food with cheap and simple ingredients and has 

already certain dishes in mind.  

The election committee therefore chose to recommend Luca Rizzi to chef for 1 semester. 

 

Lunchförman 2t - Joy El Mourid Kulla  
Joy vill bibehålla den goda sydskånskastämningen och fokusera på att ha de luncher som har bästa 

service och stämningen för både jobbare och gäster. Med en sund syn på postens innebörd och 

erfarenheter från både inom och utanför nationen kommer hon sköta luncherna utan problem.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Joy El Mourid Kulla till Lunchförman på 2 terminer.  

 

Lunchförman 2t - Vakant 

 

Osignat 2t - Saga Jonsson  
Saga har aktivt jobbat på nationen men kände nu att det var dags att ta nästa steg och söka förman. 

Efter att ha jobbat för osignat några gånger visste hon då att det var posten för henne då hon har ett 

intresse för musik. Hon vill hitta influenser från hela världen och försöka få hit fler instrument än bara 

gitarr och piano. Hennes mål är att locka till sig så mycket folk som möjligt men ändå lyckas skapa en 

mysig och brandsäker miljö.  
Valberedningen väljer därmed att rekommendera Saga Jonsson till Osignat på 2 terminer.  

 



Kaféförman 2t - Oscar Vilhelmsson 
Oscar har ett stort filmintresse och vill visa mer tidlösa filmer med hög kvalité på Kafé matiné. Han 

vill sprida mer allmänbildning kring film och gärna visa filmer som besökare annars har stor risk att 

missa. Utöver det har han från sin tid som lunchförman bra koll på köket och är fullt beredd att laga 

både veganska och vegetariska rätter. Han vet hur det är att leda ett jobbarlag och är mån om att får 

besökarna att vilja komma tillbaka.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Oscar Vilhelmsson till Kaféförman på 2 terminer.  

 

Kaféförman 2t – Vakant 

Kaféförman 1t - Vakant 

 

PR/NATU 
Fotoförman 2t – Vakant 

 

Grafiker 2t – Eda Charchafche 
När Eda var förman för foxen var det hon som gjorde det grafiska materialet för hon tyckte det var 

roligt och arbetar mycket i Photoshop privat. Nu vill hon använda sina kunskaper för att förbättra 

nationens grafiska material. Som grafiker vill hon arbeta nyskapade med mer rörliga bilder som fångar 

ögat.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Eda Charchafche till grafiker på 2 terminer. 

 

Grafiker 1t – Patryk Banach  
Patryk sitter på erfarenheter av att ha arbetat med grafisk design för både Lunda Karnevalen och 

valnämnden i Samhällsvetarkåren. Med kunskaper från tre kurser i grafisk design, en god bild av vad 

posten innebär och erfarenhet av flera olika mjukvaror känns Patryk som det självklara valet för 

posten som grafiker.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Patryk Banach till grafiker på 1 termin.  

 

Idrottsförman 2t – Vakant 

NATU-Förman 2t – Vakant  

 

 

 

 

 



Vieriförman 2t - Karin Samuelsson 
Karin har tidigare varit svarklubbenförman och fadder vid flera tillfällen men vill nu sikta in sig på 

vieriet. Hon vill framförallt skapa många möjligheter för förmannakåren att ses och på det sättet stärka 

kårens sammanhållning. Hon vill även se till att variera aktiviteterna så att alla känner sig inkluderade 

och se till att all information verkligen når till alla förmän så att alla känner sig välkomna.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Karin Samuelsson till Vieriförman på 2 terminer.  

 

Vieriförman 1t - Andrée Lando  
Andrée har både varit fadder på nationen men också inom hans utbildning, där han både har varit 

fadder och vice-general. Som vice-general hjälpte han till att omskapa novischperioden för 

socionomerna där han skapade nya events, planerade utflykter och nyktra events.  
Han kommer att gå in med en öppen inställning och låta förmännen att ta en aktiv roll i 

bestämmelserna av aktiviteter.  Han vill också att alla event ska vara så öppna som möjligt så alla 

förmän ska känna sig välkomna på eventen.  
Valberedningen väljer därmed att rekommendera Andrée Lando till Vieriförman på 1 terminer.  

 

Sångförman 2t - Agnes Hedengren 
Agnes har tidigare jobbat som hovmästare men vill nu söka till sångförman. Hon är en socialt driven 

person som vill använda sig av sånger för att skapa gemenskap på sittningar. Hon är medveten om att 

det är en festlig post som kommer med ansvar, något som vi tror att hon kommer kunna balansera 

utmärkt. Utöver det vill hon gärna göra sittningar så inkluderande som möjligt, exempelvis med mer 

språkinkluderande sånger.  

Valberedningen väljer därmed att rekommendera Agnes Hedengren till sångförman på 2 terminer. 

 

Tandemgeneral 1t - Jussi Thorén  
Jussi vill göra tandem så inkluderande som möjligt, fastän man inte är så insatt i nationen vill han ha 

ett tema som alla förstår. Han är stresstålig och har en god syn på marknadsföring. Han ser ingen 

problematik i att samarbeta med andra nationer eller organisationer för att göra ett så bra tandem som 

möjligt. Han har även jobbat lunch och känner sig därför bekväm med att göra matbeställningar och 

laga mat till en större grupp. 
Valberedningen väljer därmed att rekommendera Jussi Thorén till Tandemgeneral på 1 termin. 

 

 

 

 

 



Internationell sekreterare 1t – Henry Stout 
As an international student himself Henry knows what to do to make them join the nation and also 

stay here. He believes Sydskånska is the best nation at communicating with international students and 

that this is the key to attracting them to come and get involved. He has previous experience as a 

mentor and points to the importance of involving people without consuming alcohol. He has many 

ideas on how to improve the novisch period for international student, for example hosting sittnings 

together with the international desk.  

The election committee therefore chose to recommend Henry Stout to international secretary for 1 

semester. 

 

 

Övrigt  
Tvättförman 2t – Vakant  

Ljud & Ljusförman 2t – Vakant 

 

Miljösamordnare 2t - Naima Kraushaar-Friesen 
She is currently an environmental coordinator and is not ready to leave yet. She is studying 

environmental studies and are involved Fossil Free, and have many ideas on how to bring more 

sustainability to the nation. Last semester she had two posts at the nation and could not give the 

environmental coordinator-post all the time and planning that she felt it deserved. She therefore wants 

to make up for it now, with for example sustainability-lunch series and working on our environmental 

policy.  

The election committee therefore chose to recommend Naima Kraushaar-Friesen to environmental 

coordinator for 2 semesters. 

 

Miljösamordnare 1t - Vakant 

 


