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Vem är jag?
Jag är en glad göteborgare med förkärlek till brädsporter och
hiphop i många olika former. Efter min student spenderade jag tre
år med att stå bakom olika barer innan jag kom till Lund hösten
2018, och flyttade in på nationshuset 2020. Jag känner mig som en
lugn och trygg människa, och jag tycker det är superviktigt att bidra
till en miljö där alla känner sig sedda, välkomna och inkluderade.
Det är så jag vill att omgivning ska vara, även för min skull.

Vad har jag gjort på nationen?
Jag har varit förman här i ganska exakt två år nu! Jag har hunnit vara sexmästare, förman
för svartklubben, tandemgeneral (för ett inställt tandem </3) och nu är jag kock på våra
sittningar. Jag har under den här tiden fått chansen att vara marskalk på knävlingagillet,
hämta julgran ute i skogen och boka en live-spelning till svartklubben. Jag har självklart
också skapat mig fler roliga minnen än vad som ryms i en hjärna!

Varför söker jag till Qurator?
Under min tid i Lund har jag haft väldigt kul på nationen. Det ser jag fram emot att fortsätta
med, fast på heltid! Men jag har också fått tackla många kreativa utmaningar, vilket har varit
spännande och givande, och jag ser fram emot att få ägna mig mer helhjärtat åt den typen
av problemlösning. Samtidigt har jag under mina studier ständigt blivit utmanad i frågan:
“Hur ska du ta med dig den här kunskapen ut i världen på meningsfullt sätt?”. Jag tror att
mycket av det arbete som en Qurator gör för att nationen skall fungera så bra som möjligt, är
direkt tillämpbart på resten av min omvärld. Jag ser det här som en möjlighet att lära mig bli
en god ledare och bidra till förändring i rätt riktning.

Vad vill jag göra som Qurator?
Framförallt vill jag ha ett så givande utbyte som möjligt med förmännen. Jag tror att det
viktigaste är att få folk att känna att de får möjligheten att åstadkomma något riktigt jävla
grymt! Vi väljer att lägga så många timmar av våra liv på nationens evenemang för att vi vill
skapa något vi kan vara stolta över. Vi vill få utlopp för en kreativitet! Jag vill sänka tröskeln
för att driva en unik verksamhet. Jag vill att det ska kännas lättare och tryggare att börja
förverkliga sina ideer - att skicka det första mailet till det där bandet eller boka det första
mötet med quratelet.
Jag vill även se till att quratelet mår så bra som möjligt. Mina studier har krävt väldigt
mycket av mig i perioder och jag känner att jag har lärt mig mycket om hur man hanterar
stress och arbetsbörda. Den erfarenheten vill jag ta med mig till 2021 års Quratel, och se till
att vi hjälper varandra så mycket som möjligt!

Varför ska nationsmötet välja mig?
Jag går in i det här valet med målet att stötta nationen. Att ge nationen en möjlighet att vara
det bästa den kan vara. Både i att ta hand om mina kollegor på expen, se efter nationens
intressen och vara en möjliggörare åt vår förmannakår.

