
Namn: Maja Duveborn

Söker till: Seniorsledamot á 4 terminer

Jag har varit på nationen sedan VT17 och gjort en himla massa och
haft �ertalet olika förmannaposter. Jag satt som Qurator för
Sydskånska Nationen under det fantastiska året 2020. Under VT21
är jag Ordförande för Kuratorskollegiet, samarbetsorganet nationer
i Lund.

Under den här terminen har jag varit med på de �esta
seniorskollegium så jag är uppdaterad om läget i nationen trots att
jag inte varit aktiv medlem.

Vad jag vill göra i Seniorskollegiet:

Nationen är under en pågående omfattande strukturell organisatorisk förändring och att ha kvar
personer med erfarenhet av detta i seniorskollegiet är av allra största vikt.  Jag vill bidra till
Nationens kontinuitet som är ständigt efterfrågad och �nnas som stöd när nationen åter kan
öppna upp igen. Förhoppningsvis nästa termin!

Kortsiktigt önskar jag även se över det strategiska arbete som behöver läggas fram innan vi får en
ökad konkurrens i tornaområdet HT22.

Arbetsgrupper som intresserar mig:

Verksamhetsgruppen,
Dels för att kunna stötta min efterträdare och dels för att fortsätta verksamhetsgruppens viktiga
arbete. Det är också en grupp som behöver mycket push, driv och arbetskraft då den har många
arbetsområden och framförallt nu under de stora förändringarna.

Kommunikationsgruppen,
En arbetsgrupp som jag velat sitta med i under mitt år har alltid varit kommunikationsgruppen
med på grund av tidsbrist var jag endast adjungerad vid enstaka tillfällen. Men jag vill gärna vara
med och arbeta med nationens långsiktiga planer för kommunikation.

ProInspectorsgruppen,
Om vi inte hittar någon proinspector denna terminen vill jag gärna sätta mig i arbetsgruppen och
hjälpa till med det arbetet. Vi behöver hitta rätt person för posten och jag är mer än gärna med och
letar under varje sten!

Ekonomigruppen,



Det behövs någon i ekonomigruppen som inte endast ser si�ror och jag vill tänka att jag är den
personen. Jag har arbetat genom en ekonomisk kris senaste terminen som krävt mycket kreativt
tänkande och att alla tänkbara aspekter tas i beaktning som jag tror att jag kan bidra med här.


