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Vem är du?
Jag skulle säga att jag är en student rakt in i själen. Under min första tid som
student hoppade jag från ämne till ämne. Detta var inte för att jag inte tyckte
om dessa ämnen. Tvärt om- det fanns för mycket av intresse för att
bestämma sig. Jag har aldrig trivts med något så bra som att vara student i
Lund. Jag skulle dock hävda starkt att min kärlek för studentlivet först och
främst kommer från min engagemang inom Sydskånska Nationen. Att få lära
känna folk, utmana sina förmågor, planera, organisera och bli en del av
gemenskapen visade sig vara något som passar mig utmärkt.

Vad har du gjort på nationen? Jag har varit aktiv på nationen under sex terminer, fem utav dem
som förman. Mina två första terminen var som Osignatförman, för att sedan gå vidare som
novischförman i två terminer och slutligen som novischgeneral under en termin.

Varför söker du till Quratel?
Jag har länge tänkt att jag en dag vill bli en del av Quratelet som PQS men under alla dessa
terminer som aktiv har jag inte känt att jag har varit redo för det än. Nu känner jag dock att jag
är redo för nästa steg. Jag älskar Lunds studentliv och jag vill både ge mer till det och ta så stor
del av det som möjligt. Jag har tidigare tagit an mig flera roller som har varit utmanande, bland
annat två olika roller inom styrelsen för Klimatstudenterna, men så fort jag klev in i dem
förstod jag att fördelarna av ett arbete som kräver mycket investering, kreativitet och
engagemang snabbt väger upp för de delar som kan kännas jobbiga.

Vad vill du göra som Quratelare?
Som PQS känner jag att ens största uppgift är att stödja och motivera förmännen i deras arbete-
det arbete som driver nationen framåt. Quratelet, och framförallt PQS, ska se till att de resurser,
hjälpmedel, information och stöd som förmännen behöver ska finnas lättillgängligt, och att det
finns någon som de kan vända sig till om det uppstår konflikter eller problem. Jag vill fortsätta
detta arbete som PQS och jobba mycket på kommunikation inom förmannakåren och mellan
dessa och Quratelet. Med PQS på halvtid har även förmannakåren fått ta på sig mer uppdrag.
Jag vill se till att detta kommuniceras och diskuteras om på rätt sätt när posten PQS fortsätter
att utvecklas och definieras.

Varför ska nationsmötet välja dig?
Jag tror verkligen att jag har mycket att tillföra i rollen som PQS, tack vare mina erfarenheter
och vem jag är som person. Jag är utåtriktad, organiserad och engagerad, och jag har erfarenhet
av att sitta i styrelse och jobba med att driva och stödja stora arbetsgrupper, samt att jobba i en
tät grupp som arbetar intensivt. Därför vet jag med mig att jag både trivs med detta och är bra
på det, och jag tror att jag hade passat utmärkt som PQS.


