Valberedningen rekommendationer
Sydskånska nationens andra ordinarie nationsmöte 26 Oktober 2021

Övre Styret
Quratelet
Qurator (2t) - Eriona Dullovi
Eriona har ända sedan hon gick med i nationen tänkt på att bli Qurator. Nu känner hon att det är
dags att hjälpa föra vidare nationen och stänga det nuvarande kunskapsglappet. Under sina tre
och ett halvt år på nationen har Eriona arbetat som Klubbförman, Sexmästare och som Seniors
ledamot, engagemang som har förberett henne för att leda större verksamheter. Hon har ännu
ingen stark erfarenhet som Qurator men i hennes egna ord “det borde gå ändå”.
Eriona tror att bland de viktigaste ett Quratel kan ha är autonomitet i sina arbetsuppgifter och att
ha bra framförhållning. Kommunikation, ärlighet och förståelse för andras situationer är en
central del av detta. Hon har en realistisk syn på vad rollen innebär och en bra insyn i det som
Quratorn arbetar med genom möten med tidigare Quratorer samt genom sitt arbete i Seniors.
Eriona vill i sin roll som Qurator prioritera den interna representationen och anser att Qurator
arbeta främst för nationen. Ett ansiktet utåt är en stor del i detta för att visa sig tillgänglig för
nationens medlemmar. Detta kommer hon åstadkomma genom att vara flexibel, genom god
kommunikation och genom att lyssna på vad andra har att säga till henne. Hon är direkt när det
kommer till att hantera konflikter och anser att det är bästa att hantera situationer som kan uppstå
genom att reda ut det. För Eriona så är det viktigt att alla kommer tillsammans och kan arbeta
ihop, utan konflikter och orimliga krav.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Eriona Dullovi till
Qurator på två terminer.
—
Eriona has since she joined the nation thought about becoming the Qurator. Now she feels like
it's her time to help bring the nation forward and close the knowledge gap. During her three and a
half years in the nation Eriona has worked as a Club Foreman, Sex Master and as a Senior Board
Member, experience that has prepared her for leading lager operations. She has yet to gain any
experience as a Qurator but as she said herself “that should work itself out”.
Eriona believes that amongst the most important things a Quratel can achieve is autonomy in the
work assignments and good foresight. Communication, honesty and understanding of other
people's situations plays a central role in this. She has a realistic view of what the role entails and

a good insight in the work of a Qurator through meeting with prior Qurators as well as through
her work in Seniors.
Eriona wants to, in her role as a Qurator, prioritize internal representation and believes that a
Qurator’s work should mainly be to work for the nation. To represent the nation openly is a big
part in showing availability for the nation's members. She will achieve this by being flexible,
through good communication and through listening to what others have to tell her. She has a
direct approach to handling conflicts and regards that it is best to handle situations by sorting
them out. For her it is important that everyone comes together and can work together without
conflict and unreasonable demands.
Thus, the Nomination Committee of the Sydskånska Nation chooses to recommend Eriona
Dullovi as Qurator for two semesters.

ProQurator Social (2t) - Ella Kurki
Ändå sen Ella blev aktiv inom studentlivet har hon haft en vision om att bli ProQurator Social på
Sydskånska nationen. Många känner redan Ella från hennes flertal tidigare terminer av
engagemang och hon känner sig bekväm med att ta på sig det ansvar som medföljer
halvtidsposten, samt att bli en av nationens representanter.
Egenskaper som kommunikation, sammanhållning och respekt menar Ella skapar ett bra Quratel
och att tillgänglighet samt att ge information såväl som uppmuntran till förmännen skapar en bra
gemenskap. Hon visar god insikt i vad posten innebär, de eventuella utmaningar som nationen
står inför samt hur dessa kan lösas.
Ella påpekar viktigheten av att samarbeta med andra organisationer och att presentera nationen
på rätt sätt. Hon vill se till att alla procedurer går rätt till så att alla verksamheter kan rulla på
samt att skapa ett bra samarbete med mästeriutskotten.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Ella Kurki till ProQurator
Social på två terminer.
--Ever since Ella became active in the student life, she has had a vision of becoming ProQurator
Social at the Sydskånska nation. Many already know Ella from her several previous semesters of
commitment, and she feels comfortable with taking on the responsibilities that come with the
part-time post, as well as becoming one of the nation's representatives.
Characteristics such as communication, community and respect, Ella believes, create a good
Quratel, and that accessibility as well as providing information and encouragement to the

foremen creates a good sense of community. She shows good insight into what the post entails,
the possible challenges that the nation faces and how these can be solved.
Ella points out the importance of collaborating with other organizations and presenting the nation
in the right way. She wants to ensure that all procedures go right so that all activities can go on as
well as create a good collaboration with the mästeri committees.
Thus, the Nomination Committee of the Sydskånska Nation chooses to recommend Ella Kurki to
ProQurator Social for two semesters.

Notarie (2t) - Ella Jacob
För Ella är Quratelsåret ett nytt, spännande äventyr hon ser fram emot att ta sig an. I hennes ögon
så är posten en perfekt blandning av hennes kärlek för nationens novischeri och hennes sug för
att lära sig mer. Under sin tid som novischförman har hon följt Notaries arbete från sidlinjerna,
och är nu redo att hoppa in själv. Hon väntar ivrigt för att få lära sig mer om allt posten innebär,
från protokollföring till alumniverksamhet, och tar emot alla lärdomar med en positiv energi.
Ella presterar bra under press, och känner att hon egentligen är mest sig själv lik när hon har
mycket på gång och många bollar i luften. Som novischförman tog hon på sig mycket ansvar och
styrde upp evenemang tillsammans med resten av novischeriet. Hon är social, kreativ och
inkluderande, något som hon tror att kommer att hjälpa henne med att styra upp novischperioden,
men är också bra för samarbetet inom quratelet. Ella är en naturlig ledare, och är inte rädd för att
ta kommandot i ett möte eller en arbetsgrupp för att saker ska bli gjort.
Att representera nationen är inget nytt för Ella då hon har redan haft ansvaret att vara ansiktet
utåt för nationen under nationens novischperiod. Sydskånska Nationen är trevlig, öppen och
välkomnande, och det vill Ella visa fram genom sitt eget framförande såväl på interna som
externa tillställningar. Dessa egenskaper vill hon också värna om på nationen, genom sitt arbete
som Notarie och genom sitt närvaro i Quratelet.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Ella Jacob till Notarie på
två terminer.
--For Ella, a year in the Quratel is an exciting, new adventure she looks forward to embarking on.
For her, the post is a perfect mixture of her love for the Nation's Novichery and her hunger for
learning more. During her time as a Novisch foreman she has followed the Notary’s work from
the sidelines, and is now ready to hop on the playing field. Ella is impatiently waiting for a

chance to learn everything there is to know from writing protocols to working with our Alumni
Network and she’ll take each lesson on with a big smile and a positive energy.
Ella works well under pressure, and feels that she’s most like herself when she has a lot going on
and many tasks to juggle. As a novisch foreman she took on a lot of responsibility when planning
activities together with the Novischery. She’s social, creative and welcoming, characteristics that
she thinks are not only going to help her when working with the Novischery, but also with
working with the rest of the Quratelet. A natural leader, Ella has no problems taking control of a
meeting or a team to make sure the work gets done.
To represent the Nation is nothing new for Ella because she has already been the visual
representative for the nation during the Novisch periods she has worked. Sydskånska Nation is
genial, welcoming and open-minded; Ella wants to channel these qualities while representing the
Nation, both to people within and outside of it. These are the qualities Ella also wants to cherish
and cultivate at the nation, both through her work as a Notarie and as a part of the Quratelet.
Thus, the Sydskånska Nation’s Nomination Committee chooses to recommend Ella Jacob as
Notary for two semesters.

Husförman (1t) - Juan Sebastian Sánchez
Juan söker posten som husförman då han är redo att ge sitt fulla engagemang åt nationen
kommande termin. Han är väl insatt i vad posten innebär, såsom kontakten mellan nationen och
husstyrelsen, det administrativa arbetet samt andra ärenden gällande huset.
Juan har omfattande erfarenhet av nationsarbete och har tidigare suttit som notarie i quratelet.
Genom detta har han lärt sig mycket om administrativt arbete, vilket är kunskaper han kommer ta
med sig och ha nytta av, även i rollen som husförman.
Även då Juan inte tidigare suttit med på husstyrelsens möten så anser han att hans tidigare
erfarenhet i seniors som quratelsmedlem kommer att hjälpa honom att snabbt komma in i arbetet
och rutinerna. Juan känner sig även bekväm med att vara sammankallande för husstyrelsen, och
ser fram emot att jobba med de mål som han har att arbeta mot tillsammans med
husförmannakollegiet.
Vi tror att Juans erfarenhet och arbetsvilja kommer att vara viktiga bidrag för arbetet inom
Quratelet och nationen.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Juan Sebastian Sánchez
till husförman på en termin.
--Juan is applying for the position of house foreman because he is ready to give his full
commitment to the nation for the next semester. He is well acquainted with what the post entails,
such as the contact between the nation and the house board, the administrative work and other
matters concerning the house.
Juan has extensive experience of nation work and has previously served as a notary in the
Quratel. Through this, he has learned a lot about administrative work, which is knowledge he
will bring with him, and also benefit from, in his role as house foreman.
Even though Juan has not previously attended the house board meetings, he believes that his
previous experience on the senior board as a Quratel member will help him get into the work and
routines quickly. Juan also feels comfortable being the convener of the house board, and looks
forward to working with the goals he will need to work towards together with the house foremen
board.
We believe that Juan's experience and willingness to work will be important contributions to the
work within the Quratel, as well as the nation.
Thus, the Sydskånska Nation’s Nomination Committee chooses to recommend Juan Sebastian
Sánchez as house foreman for one semester.

Seniorskollegiet
Seniorsledamot (4t) - Vakant
Seniorsledamot (4t) - Vakant
Seniors (3t)** - Johanna Turfors
Johanna är med sin tidigare erfarenhet som seniorsledamot samt PR-chef väl insatt i arbetet inom
det övre styret. Johanna känner sig redo att komma in som en extra hand och hjälpa till med det
som behövs i seniorskollegiet på en gång, och hon känner sig väl insatt i hur saker och ting
fungerar bakom kulisserna på nationen.

Johannas tidigare arbete för nationen har också gjort henne van vid att balansera privatliv, studier
och nationsarbete, såväl som att jobba i grupp. Johanna har god insyn i nationens arbete och har
flera intressanta idéer för hur verksamheten kan utvecklas kort- och långsiktigt.
Johanna är medveten om den situation seniors befinner sig i, och hon har mycket erfarenhet att
bidra med för att aktivt arbeta mot seniorskollegiets gemensamma mål.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Johanna Turfors till
seniorsledamot på tre terminer.
--With her previous experience as a member of the senior board and PR manager, Johanna is well
acquainted with the work within the leading organs of the nation. Johanna feels ready to come in
as an extra hand and help out with what is needed in the senior college right away, and she feels
well acquainted with how things work behind the scenes in the nation.
Johanna's previous work for the nation has also made her used to balancing private life, studies
and nation work, as well as working in groups. Johanna has good insight into the nation's work
and has several interesting ideas for how the activity within the nation can be developed both
short and long term.
Johanna is aware of the situation the senior board is in, and she has a lot of experience to
contribute to actively work towards the senior board's common goals.
Thus, the Nomination Committee of the Sydskånska Nation chooses to recommend Johanna
Turfors as a senior member for three semesters.
Förtroendevalda
Sexmästeriet
Barmästare (2t) - Isak Evaldsson
Isak har hittills ägnat tre terminer åt att vara förman för Foxen, och känner sig nu redo för en ny
utmaning. Posten som barmästare stämmer bra överens med Isaks dryckesintresse och hans
tidigare erfarenhet av barnarbete under event. Isak beskriver sig själv som organiserad,
strukturerad och väl förberedd att ta sig an en post inom mästeriet.
Isak är väl insatt i det administrativa arbete posten kräver, såväl som vad gäster uppskattar och
hur man tar sig runt en snäv budget med kreativa medel. Isak vill fokusera på att göra verklighet

av idéer, och känner sig väl motiverad i att vara en hjälpande hand åt resten av förmannakåren i
detta.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Isak Evaldsson till
barmästare på två terminer.
--Isak has so far spent three semesters as a foreman at Foxen, and now feels ready for a new
challenge. The position as bar master agrees well with Isak's interest in drinking and his previous
experience of bar work during events. Isak describes himself as organized, structured and well
prepared to take on a position within the mästeri.
Isak is well versed in the administrative work the post requires, as well as what guests appreciate
and how to get around a tight budget with creative means. Isak wants to focus on making ideas
come true, and feels well motivated to be a helping hand to the rest of the foremen in this
mission.
Thus, the Sydskånska Nation's Nomination Committee chooses to recommend Isak Evaldsson as
bar master for two semesters.
Sexmästare (2t) - Axel Berndtsson Tordal
Efter Axels termin som ensam lunchförman ser han fram emot ta på sig posten som Sexmästare
där han kan anordna större evenemang i ett lag. Han visar goda egenskaper som självständighet,
kreativitet och planering, alla viktiga egenskaper för posten han söker.
Axel vill se till att alla gäster, nya såväl som gamla, ska känna sig välkomna och ha en bra
upplevelse på diverse event. Han har jobbat på större event innan, och prioriterat hur man
bemöter kunderna för att skapa en bra service. Axel vill även skaffa bra jobbar för att bilda ett
starkt jobbarlag med en god gemenskap så att arbetet blir roligare för alla samt underlättas.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Axel Berndtsson Tordal
till Sexmästare på två terminer.
--After Axel’s semester working alone as the lunchforeman, he’s now looking forward to be taking
on the responsibility of a Sex master, where he can arrange bigger events in a team. He displays
good traits such as autonomy, creativity and planning, all important traits for the position he’s
applying for.

Axel wants to ensure that all guests, both new and old, shall feel welcome and have a great
experience during the different events. He has worked during bigger events before, and is
prioritising the guests to create a great customer service. Axel also wants to acquire good
workers to build a strong team of workers with good cooperation which would make the work
more enjoyable as well as easier.
Thus, the Sydskånska Nation's Nomination Committee chooses to recommend Axel Berndtsson
Tordal as Sex master for two semesters.
Sexmästare (2t) - Vakant

Skvalborgsgeneral (1t) - Darius Baeckström
Darius har nu suttit två terminer som qurator, och är redo för ett helt annat sorts förtroende inom
nationen. Som skvalborgsgeneral kommer Darius att ta hjälp av sina tidigare erfarenheter inom
det övre styret samt tidigare även som klubbförman för att skapa ett så häftigt och
konkurrenskraftigt event som möjligt. Darius vana av att ha kontakt med artister och företag
liksom att boka live-akter, kommer att hjälpa honom i den administrativa delen av arbetet inför
Skvalborg. Darius är även väl insatt i de utmaningar som eventet kan innebära och har
presenterat konkreta idéer för att lösa eventuella problem.
Darius ser fram emot att på en gång börja tagga till folk inför eventet och att lägga all sin
kreativa energi på att anordna ett proffsigt genomfört Skvalborg som är nytänkande men också
följer Sydskånska Nationens musikprofil.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Darius Baeckström till
Skvalborgsgeneral på en termin.
--Darius has now served two terms as a Qurator, and is ready for a completely different kind of
trust within the nation. As Skvalborg general, Darius will take help from his previous experience
on the Senior board and previously also as a club foreman to create as cool and competitive an
event as possible. Darius' experience of having contact with artists and companies as well as
booking live acts, will help him in the administrative part of the work in the planning of
Skvalborg. Darius is also well acquainted with the challenges that the event may entail and has
presented concrete ideas for solving any possible problems.

Darius looks forward to immediately starting to get people excited for the event and to put all his
creative energy into arranging a professionally executed Skvalborg that is innovative yet also
follows the music profile of the Sydskånska Nation.
Thus, the Nomination Committee of the Sydskånska Nation chooses to recommend Darius
Baeckström to Skvalborgsgeneral for one semester.

Skvalborgsgeneral (1t) -- Anna Lenninger Sundberg
SWE
Med en positiv inställning och många kreativa ideer söker Anna Lenninger Sundberg posten som
Skvalborgsgeneral.
Anna är ny på Sydskånska nationen men detta innebär inte att hon saknar erfarenhet i
nationslivet, tvärtemot. Tidigare har hon varit delaktig i att anordna Göteborgs Nations bal,
arbetat som hovmästare, suttit som seniors, arbetat på klubbar, och är genom detta bekant och
bekväm med att arbeta på och planera inför större evenemang.
Anna kommer ta sig an utmaningen, se till att deltagarna är hypade och se till att fixa de bästa
DJsarna till festligheten. Med en optilistisk syn, kunskaper om att anordna stora evenemang och
kunskap om posten kommer Anna träda in i rollen och se till att deltagarna är taggade.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Anna Lenninger Sundberg
till Skvalborgsgeneral på en termin.
ENG
--With a positive attitude and a bunch of creative ideas Anna Lenninger Sundberg is applying to
the post of Skvalborg general.
Anna is new to Sydskånska Nation but this does not mean she lacks experience in nation life,
quite the opposite in fact. Previously she’s been a part of coordinating the Göteborg Nation’s
ball, has worked as hovmästare, been a part of seniors, worked clubs, and through this work she
is both familiar and comfortable with working on bigger events.
Anna will take on the challenge, make sure the participants are hyped, and make sure to book the
best DJ’s for the festivity. With an optimistic outlook, knowledge about organizing bigger events
and knowledge about the post Anna will enter the role and make sure all the participants are
excited.

Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Anna Lenninger
Sundberg as Skvalborgsgeneral for one semester.
Skvalborgsgeneral (1t) - Vakant
Köksmästeriet
Köksmästare (1t) -- Saga Dalhammar
SWE
Saga går snart av sin post som köksmästare men känner att hon inte vill lämna mästeriet i sticket.
Då hon är den enda innehavaren av rollen så har hon full förståelse av vad posten innebär och
hur rutiner kan utvecklas för att göra verksamheten så smidig som möjligt. Hon har tidigare
erfarenhet från att arbeta i professionellt kök och har därmed kunskap om strikta hygienrutiner.
Under sin tid som Köksmästare har Saga även arbetat en del med att uppgradera den veganska
menyn och testa nya recept för att kunna återskapa mer av de klassiska rätterna fast i
allergivänliga versioner. Trots att hon aldrig själv har ätit sill så har hon inget emot att tillaga
detta för större tillställningar.
Med stort kunskap om rollen och tidigare erfarenhet som innehavare av rollen kommer hon
fortsätta med att förbättra den verksamhet hon ansvarar för. Med en god samarbetsförmåga
mellan mästaerien kommer hon kunna genomföra sitt arbete (och förhoppningsvis inte diska till
sent på söndagar).
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Saga Dalhammar till
Köksmästare på två terminer.
—
ENG
Saga’s mandate as Kitchen Master is soon ending but she does not want to leave the mästeri in a
lurch.
As she is the only holder of the role she has a complete understanding of what the post entails
and how the routines can develop further to make the operation run as smoothly as possible. She
has previous experience from working in a professional kitchen and therefore has an
understanding of strict hygiene routines. During her time as Kitchen Master Saga has also
worked on upgrading the vegan menu to try and find new recipes to recreate traditional courses
but in allergy friendly versions. Although she has never tried pickled herring she has nothing
against cooking it for bigger events.

With great knowledge about the post and prior experience as the holder of the post she will
continue her work on improving the operation she is responsible for. With a good ability to work
together with other members of the mästeri she will be able to carry out duties (and hopefully not
have to do the dishes on late sunday nights).
Therefore, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Saga Dalhammar as
Köksmästare for two semesters.

PR/NATU
Novischförman (2t)
Novischförman (2t) - Ellinor Lyberg
Ellinor söker posten som novischförman då hon jobbat en del på nation och tyckt att det varit
givande. Hon trivs med att jobba i team och vill utveckla novischperioden för att gör den ännu
mer inkludernade.
Till exempel vill hon se till att internationella studenter känner sig välkomna genom att se till att
alltmer information kommer ut på engelska. Ellinor har därtill flera idéer på hur man kan få
novischer att stanna kvar efter novischperioden, såsom att ha olika follow-up event.
Med sin positiva attityd och sitt engagemang för nationens verksamhet kommer Ellinor att vara
ett värdefullt tillskott till Novischeriet.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Ellinor Lyberg till
novischförman för två terminer.
--Ellinor is applying for the position as novice foreman as she has worked a bit at the nation and
thinks that it has been rewarding. She enjoys working in a team, and wants to develop the novice
period to make it even more inclusive.
For example, she wants to make international students feel welcome by ensuring that more and
more information is published in English. Ellinor also has several ideas on how to get novices to
stay after the novice period, such as having various follow-up events.
With her positive attitude and her commitment to the nation's activities, Ellinor will be a valuable
addition to the Novierchery.

Thus, the Nomination Committee of the Sydskånska Nation chooses to recommend Ellinor
Lyberg as novice foreman for two semesters.
Sexmästeriet

