
Namn: Eriona Dullovi
Ålder: 24
Studerar: Civilingenjör i Kemiteknik

Vem är du? Jag är en 24-årig student på Lunds universitet.
Jag flyttade hit från Växjö 4 år sedan och hittade snabbt
därefter mitt andra hem på Sydskånska Nation. När jag inte är
på nationen eller på labbet, så läser jag, hänger med kompisar
och stickar kläder till min lillebror.

Vad har du gjort på nationen? Jag började min karriär på
SSK som Svarktklubbenförman, men har sedan dess även
jobbat som Sexmästare, Sångförman, Valberedningsledamot
och Heartlandförman. Nu sitter jag på min andra termin som Seniorsledamot och där har jag
varit med i verksamhetsgruppen, ekonomiseniors, valberedningen, arbetsmiljögruppen och
kontaktseniors.

Varför söker du till Quratel? Jag har flera gånger fått höra att jag skulle passa som
Qurator, och tänkte då alltid: “äsch, kommer aldrig palla ta ett sabbatsår”. Men några år och
några hundratals hp senare, så känns tanken lite mer lockande. Dessutom älskar jag ju
nationen, och  känner att jag har mycket att ge tillbaka. Med mycket erfarenhet i ryggen, och
en villighet att ta mig an de stora utmaningar som kommer med att återöppna verksamheten
efter pandemin, så söker jag till att bli Nationens nästa Qurator.

Vad vill du göra som Quratelare? Jag ser fram emot att jobba med de andra
studentorganisationerna, myndigheterna och så vidare. Ännu roligare är att få jobba med
mina kollegor i Quratelet, och se till att nationen blir sitt bästa jag igen. Och allra mest ser jag
fram emot för att representera nationen. Jag vill alltså göra det en Qurator ska göra, helt
enkelt.

Varför ska nationsmötet välja dig? För att jag har erfarenheten, ledarskapen, och insynen
som krävs för posten, samt villigheten att kasta mig in i djupa änden nu när framtiden ännu
känns osäker.



Name: Eriona Dullovi
Age: 24
Major: Chemical Engineering

Who are you? I am a 24-year-old student at Lund
University. I moved here from Växjö 4 years ago and
quickly thereafter found my second home at Sydskånska
Nation. When I'm not at the nation or at the lab, I read,
hang out with friends and knit clothes for my little brother.

What have you done at the nation? I started my career at
SSK as Svarktklubben foreman, but have since then also
worked as Sexmaster, Song foreman, Election Committee
member and Heartland foreman. I am now on my second semester as a Senior´s Board
Member, where I have been part of the operational group, finance seniors, the nomination
committee, the work environment group and contact seniors.

Why are you applying to Quratel? I have been told several times that I would be suitable
as a Qurator, and have always thought: "ah, will never take a sabbatical". But a few years
and a few hundred credits later, the idea feels a little more enticing. Besides, I love the
nation, and feel that I have a lot to give back. With a lot of experience at the nation, and a
willingness to take on the great challenges that come with reopening the business after the
pandemic, I am looking to become the Nation's next Qurator.

What do you want to do as a Quratelare? I look forward to working with the other student
organizations, the authorities and so on. I´ll enjoy working with my colleagues in the
Quratelet, and making sure that the nation becomes its best self again even more. And most
of all, I look forward to representing the nation. So simply put, I want to do what a Qurator
should do.

Why should the National Assembly elect you? Because I have the experience, the
leadership skills, and the understanding required for the position, as well as the willingness
to throw myself into the deep end now that the future still feels uncertain.


