
Namn: Agnes Hedengren 
Ålder: 23 
Studerar: Har kandidat i Nationalekonomi genom PPE, studerade matematik innan jag gick 
på som PQE HT20 
 
Vem är du? 
 
Agnes Hedengren heter jag och har varit i Lund sedan HT15 (länge jag vet). Jag är en glad och 
driven person som är något plantgalen och har en orimlig kärlek för excell och halvdåliga 
kriminalserier. Under mina snart 6 år i Lund har jag tagit en kandidat i nationalekonomi 
genom programmet Praktisk Filosofi, Politik och Ekonomi (PPE) samt studerat 3 terminer 
matematik. Jag har även varit engagerad i, förutom Sydskånska Nationen, Lunds Universitets 
Roddklubb (LURK), Internationella Kollegiet och Lundakarnevalen 2018. 
 
Vad har du gjort på nationen? 
 
Jag blev förman först VT18 efter flera år av att vara en återkommande jobbare. Då blev jag 
hovmästare (nu sittningsförman) för att senare bli sångförman VT19-VT20. Efter en underbar 
tid i förmannakåren gick jag på som ProQurator Ekonomi (PQE) HT20/VT21. 
 
Varför söker du till Seniors? 
 
Jag har suttit i någon slags styrelse mer eller mindre sedan 2013 när jag blev 
elevrepresentant inom Jönköpings Roddsällskaps styrelse. Sedan dess har mitt intresse för 
styrelsearbete och föreningsarbete bara vuxit. Under mitt år som PQE har jag haft 
möjligheten att bidra till Seniors arbete och fått en god insyn i hur de arbetar. Jag söker nu 
till Seniors för att fortsätta det arbete jag redan har påbörjat men även för att ta mig ann nya 
roller och utmaningar för att föra Seniors arbete vidare. 
 
Vad vill du göra som Seniorsledamot? 
 
Jag vill få användning för den kunskap och erfarenhet jag samlat på mig både som PQE på 
Syskånska men även innan det inom andra föreningar och organisationer. Som Senior vill jag 
säkerställa nationens verksamhet och förvaltning på lång sikt samtidigt som jag är villig och 
redo att agera stöd på kortare sikt. Jag vill finnas tillgänglig för att arbeta inom de områden 
där jag behövs helt enkelt.  
 
På kort sikt finns det hopp om återgång till mer löpande, fysiskt, verksamhet vilket innebär 
mycket arbete och planering för alla Nationens aktiva medlemmar och inte minst det övre 
styret. Jag vill vara med och se till att det görs så bra som möjligt för alla involverade, vare 
sig det är som stöd för Quratelet eller inom Seniors arbete mer specifikt. 
 
Varför ska nationsmötet välja dig? 
 
Mötet ska välja mig till Seniorsledamot för att jag har god erfarenhet och kunskap för rollen 
som jag väldigt gärna får utlopp för genom att fortsätta mitt engagemang på Sydskånska 
Nationen. 


