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Jag har varit förman på nationen i fem terminer nu och brukar
skämta om att jag blev förman innan jag blev novisch, vilket i
och för sig ligger väldigt nära sanningen. Jag jobbade i baren
på en sittning och föll snabbt för hur avslappnat och familjärt
allt var i jämförelse med “den verkliga världen”. Sen dess har
jag aldrig velat gå tillbaka och nu vill jag pausa mina studier
för att ge nationen all den uppmärksamheten den förtjänar.
Jag kastade mig rakt in i posten som pubförman och upptäckte
snart att jag verkligen tyckte om att styra upp event, hålla koll
på jobbarlaget och se till att saker flöt på smidigt. En av de
bästa sakerna var känslan av att jag hade full uppsikt och kontroll över mitt event och att jag
kunde hantera alla de svårigheter och problem som skulle kunna uppstå, något jag vill ta med
mig till rollen som PQS. Efter ett år gick jag vidare till att sitta som festförman i två terminer, för
att sedan göra något helt annorlunda och söka till novischförman för visa vägen för våra nyaste
medlemmar. Nu vill jag ha en ny utmaning som jag tror kan ge mig något personligen.
Mitt fokus kommer att ligga på kärnan av posten vilket är att hjälpa våra förmän och se över våra
event, inte på några större projekt. Jag kommer att hålla mig till de uppgifter som är väsentliga
och göra dem ordentligt, något jag tror att nationen behöver just nu. Med en fot i arbetslivet och
den andra i nationen så har jag en del erfarenhet av hur det är att vara förman, men även att få ett
visst arbete gjort för sin lön och se till att man tar sin uppgift på allvar. Jag jobbar hårt och ville
ge nationen en stadig figur som förmännen kan lita på, och som ser till att vi kan ta hand om det
vi har.

