
Seniorskollegiets valberedning rekommendationer 

Andra ordinarie nationsmöte 22 oktober 2019  

 

Husstyrelse  

Ordinarie styrelseledamot (4 t)** - Caroline Lilja Lindström 

Caroline satt som PQ på Sydskånska 2010/2011 men Nationen ligger henne fortfarande varmt 

om hjärtat. Caroline är både en teamplayer och ledare, något som reflekteras i hennes 

nuvarande jobb som Brand manager. Hon är van vid att driva projekt och att se till att de rör sig 

framåt, detta eftersom hon inte tycker om när projekt står still. Med en bakgrund inom 

Marketing, Finance och Strategic Management samt ett imponerande CV så tror vi att hon 

skulle vara ett utmärkt komplement till Husstyrelsens redan befintliga kunskaper. Caroline ser 

posten som husstyrelseledamot som ett perfekt tillfälle att återigen engagera sig i Nationens, 

men framförallt Husets välmående. Seniors valberedning rekommenderar därför Nationsmötet 

att välja Caroline Lilja Lindström till styrelseledamot på fyra terminer.  

 

Ordinarie styrelseledamot (4 t)** - Vakant 

Vakant på grund av ingen sökande.  

 

Förmannaposter 

Valberedningsledamot (2 t) - Riikka Lehtinen 

Som tidigare Svartklubbenförman och Internationell sekreterare ser Riikka nu posten som 

valberedningsledamot som ett naturligt nästa steg i sitt fortsatta engagemang på Sydskånska 

Nationen. Riikka har både god insikt i nationens förmannaposter och vad posten som 

valberedningsledamot innebär. Med god kommunikationsförmåga och förståelse för de 

utmaningar som posten kan innebär är vi i valberedningen övertygade om att hon kommer göra 

ett bra jobb som valberedningsledamot. Därför rekommenderar Seniors valberedning 

nationsmötet att välja Riikka Lehtinen till valberedningsledamot på två terminer.  

 

Valberedningsledamot (2 t) -  Mae Marius Comber  

Mae har varit pubförman i ett år och vill nu ta sig an posten som valberedningsledamot. Hon 

har en förståelse i vad det innebär att sitta i valberedningen och har redan börjat resonera kring 

svårigheter i arbetet och hur detta kan hanteras på bästa sätt. Med ett sinne för planering och 

en ambition att hitta rätt person till rätt post tror vi i valberedningen att Mae kommer göra ett 

utmärkt jobb som valberedningsledamot. Seniors valberedning rekommenderar därför 

nationsmötet att välja Mae Marius Comber till valberedningsledamot på två terminer.  


