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Vem är du?
Hej! Jag heter Ella, och jag skulle främst beskriva mig själv som en
väldigt öppen och engagerad person, alltid ute efter att hitta på och
utforska nya ideér. Jag trivs absolut bäst i grupp och i sociala
sammanhang, speciellt bland människor jag trivs med, vilket gör att
Sydskånska Nationen är som handen i handsken för mig. Det som
driver mig, och får mig att utvecklas som person är att att pusha mig
själv och välja bort den bekväma vägen.
Vad har du gjort på nationen?
Jag blev aktiv i Sydskånska min första termin i Lund, och gick direkt till att bli
Novischförman, ett beslut jag inte ångrat en enda sekund. Jag har suttit i två terminer nu, och
jag har älskat alla delar av det.
Varför söker du till Quratel?
Jag söker posten som Notarie för att jag vill kunna fortsätta arbeta med novischperioden,
samtidigt som jag får chansen att utforska nya vatten och få arbeta med nationen på helt nya
nivåer. Jag ser fram emot att kunna leda projekt och att få nya kollegor att bolla ideér med,
och att utvecklas tillsammans med dem. Jag vill ta chansen att ge ännu mer av mig till
student- och nationslivet, då det är här jag trivs som bäst.
Vad vill du göra som Quratelare?
Som Notarie, och som en del av Quratelet vill jag självklart fortsätta utveckla Nationen
framåt! Jag vill fortsätta se till att den gemenskapen som finns här fortsätter, och blir starkare,
till en Nation alla känner sig välkomna till. Självfallet är jag även otroligt taggad på att göra
de bästa bordsplaceringar för alla våra event!
Varför ska nationsmötet välja dig?
Om jag blir vald som Notarie hoppas jag att jag kan bidra med kreativa lösningar, föra
Nationens interna kommunikation på bästa möjliga sätt och inte minst hjälpa till att planera
den mest sagolika novischperioden! Det viktigaste för mig är att alla finner Sydskånska en
trygg plats där ens känslor och upplevelser tas på största allvar.

