Valberedningen rekommendationer
Sydskånska nationens tredje ordinarie nationsmöte 30 November 2021

Övre Styret
Seniorskollegiet
Seniorsledamot (4t) Seniorsledamot (4t) - Lisa Hiselius
Lisa har precis spenderat en termin som notarie på nationen, och känner sig nu redo för en ny
sorts utmaning. Hon tycker om styrelsearbete och har trivts bra med att komma i kontakt med
seniors arbete i sitt dagliga arbete. Lisa betonar vikten av att få alla i sitt arbetslag att må bra, och
trots att hon inte känner sig klar med arkivariegruppen så hade hon därför även trivts bra i
kontaktseniors. Hon betonar även vikten av att skilja på person och roll för att kunna hålla sig
opartisk i arbetet inom det övre styret. Lisa är väl insatt i seniorskollegiets pressade situation och
är redo att i en tid med många vakanser komma in och fylla en av de platser som saknas. Hon är
väl insatt i arbetet inom det övre styret, och känner sig därmed väl förberedd att ta sig an posten.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Lisa Hiselius till
Seniorsledamot på fyra terminer.
--Lisa has just spent a semester working as the notary for the nation, and now feels reay to take on
a new kind of challenge. She enjoys board work and has liked being in contact with seniors for a
lot of her daily work. Lisa emphasizes the importance of making everyone in her team feel good,
and although she does not feel completely finished with the archivist group, she would also enjoy
taking place in contact seniors. She goes on to stress the importance of distinguishing between
role and person in order to stay impartial in the work within the Seniors board. She also is well
aware of the Seniors’ pressed situation and is ready to step into one of the missing spots, in a
time of many vacancies. She is familiar with the work within the Seniors board and therefore
feels well-equipped to take on the post.
Thus, the Nomination Committee of the Sydskånska Nation chooses to recommend Lisa Hiselius
as a senior member for four semesters.
Seniorsledamot (2t) - Riikka Lehtinen
Riikka tänkte först att hon skulle vilja vara förman livet ut, men efter att alltfler av de hon känner
blivit en del av det övre styret, har hon insett hur givande en seniorspost hade varit även för
henne. Riikka har en lång bakgrund med flera olika förmannaposter i bagaget och även
erfarenhet av styrelsearbete och som ordförande utanför nationen. Riikka går in i posten med

inställningen att vilja finnas till hands där det behövs. Hon befäster även vikten av objektivitet
inom seniorskollegiet, och att det alltid är nationens bästa som skall sättas i fokus! Riikka lyfter
även vikten av synlighet från seniors håll - det övre styret skall vara bekanta ansikten för
förmannakåren. Hon är väl insatt i de kort- och långsiktiga mål som seniors behöver prioritera,
och betonar även värdet av att presentera seniorskollegiet som en enad front.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Riikka Lehtinen till
Seniorsledamot på två terminer.
--Riikka first thought that she would like to be foreman for life, but after more and more of the
people she knows have become part of the upper board, she has realized how rewarding a senior
position would be for her as well. Riikka has a long background with several different foreman
positions in her luggage, as well as experience of board work and as a chairman outside of the
nation. Riikka enters the position with the attitude of wanting to be on hand where she is needed.
She also reaffirms the importance of objectivity within the Senior board, and that it is always the
Nation's best interests that must be put in focus! Riikka also emphasizes the importance of
visibility from the Seniors - the upper board should be familiar faces for the foremen. She is well
acquainted with the short- and long-term goals that the Seniors need to prioritize, and also
emphasizes the value of presenting the senior college as a united front.
Thus, the Nomination Committee of the Sydskånska Nation chooses to recommend Riikka
Lehtinen as a senior member for two semesters.
Förtroendevalda
Köksmästeriet
Kock (2t) - Vakant
Kock (2t) - Vakant
Lunchförman (2t) - Vakant
Lunchförman (2t) - Vakant
Lunchförman (1t) - Vakant
Lunchförman (1t) - Vakant
Kafé Matiné (2t) - Tobias Carlbring
Tobias tycker att Kafé Matiné är den perfekta söndagsaktiviteten och vill fortsätta leverera
mysiga filmkvällar för sina gäster. Han anser att det viktigaste är att visa filmer som publiken
faktiskt vill se, samt att ständigt leverera proffsigt service. Hans erfarenhet som jobbare och
förman på Kafé Matiné samt hans brinnande filmintresse gör honom en utmärkt kandidat för
posten.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Tobias Carlbrin till Kafé
Matiné förman på två terminer.
--Tobias thinks that Kafé Matiné is the perfect Sunday activity and wants to continue organising
cozy movie nights for his guests. In his opinion it is most important to show films that the
audience actually wants to see, as well as to constantly deliver quality service. His experience as
a worker and foreman at Kafé Matiné, as well as his passion for movies and film, make him an
excellent candidate for the position.
Thereby the Sydskånska Nation's Election Committee chooses to recommend Tobias Carlbrin as
Kafé Matiné foreman for 2 semesters.
Kafé Matiné (2t) - Vakant
Sexmästeriet
Skvalborgsgeneral (1t) -Vakant
Sexmästare (2t) - Isabella Bergman
Isabella är redo att komma in med nytt blod och ett par nya ögon på Sydskånska nationen och ser
rekommendationen till sexmästarposten som ett otroligt förtroende. Efter att tidigare ha jobbat
med bland annat produktionen bakom Lundakarnevalen, är hon nu redo att ta sig an ansvaret det
innebär att leda nationens större interna festligheter. Isabella har visat att hon är väl insatt i vad
posten innebär. Hon är därtill motiverad att sätta sin egen stämpel och samtidigt arbeta för att
bevara de sydskånska traditionerna som ger en röd tråd till eventen. Isabella ser även fram emot
att jobba nära både quratelet och sina mästerikollegor - allt för att lyckas planera och skapa de
allra bästa festligheterna för nationen!
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Isabella Bergman till
Sexmästare på två terminer.
--Isabella is ready to bring fresh blood and a new set of eyes to the nation, and views the
recommendation as sex master as an incredible show of confidence. After having worked with
production behind the Lunda carnival among other things, she now feels ready to take on the
responsibility that leading the nation’s bigger internal festivities requires. Isabella has also shown
that she is well acquainted with the post, and she is motivated to contribute with her own touch
while still working to preserve the nation’s traditions, which gives a red thread to the events

throughout the year. Isabella also looks forward to working closely with both the quratel as well
as her master colleagues - all to be able to plan and create the very best festivities for the nation!
Thereby the Sydskånska Nation's Election Committee chooses to recommend Isabella Bergman
as Sexmaster for two semesters.
Sexmästare (1t) - Alma Kjölstad
SWE
Alma är en erfaren sexmästare som ser fram emot att få bedriva våra större event, speciellt nu när
de är på plats igen. Hon känner sig trygg i rollen och vill fortsätta utveckla den så bra det går.
Hon vill se till att skapa en bra sammanhållning i laget så att alla har det kul, men även en bra
framförhållning så att allt rullar på och för att undvika stress. Att ha en bra kommunikation under
eventen menar hon är jätteviktigt, framförallt med sångförmannen men också med jobbarna och
gästerna, så man ser till att skapa en bra stämning där alla trivs.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Alma Kjölstad till
Sexmästare på en termin.
------ENG
Alma is an experienced sexmaster who is looking forward to managing our big events, especially
now that they will be in person. She feels confident in the role as a sexmaster and would like to
continue developing the position as much as she can. She wants to create a good atmosphere in
the group so everyone has fun, but also create a good planning habit so everything runs smoothly
and to avoid stress. During an event, she thinks, clear communication is key, especially with the
songforeman, but also with the workers and the guests; to create a good atmosphere where
everyone can feel comfortable.
Therefore, the election committee of Sydskanska Nation recommends Alma Kjölstad as
Sexmaster for two semesters.
Festförman (2t) - Jonas Wachsler
SWE
Jonas har tidigare jobbat en del på olika event på nationen och känner sig nu taggad på att ta på
sig ansvaret som förman igen. Som jobbare har han fått bra insyn i nationen samt hur saker går
till och ser nu fram emot att själv styra upp event. Han tycker det är jätteviktigt att man håller
koll på varandra, både innan och under eventet. Se till så att man tar sitt egna ansvar, checka in
med varandra och kollar så att jobbarna har det bra. Han har bra ideer för marknadsföring samt
olika klubbkoncept som han skulle vilja implementera.

Därför väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Jonas Wachsler till
festförman på 2 terminer.
----ENG
Jonas has since earlier worked on different events in the nation and now he feels ready to take on
the responsibility as a foreman once more. As a worker he has achieved good insight into the
nation and its procedures, and is now looking forward to organizing events himself. He thinks
that it is really important to look after each other, both before and during the events. Make sure
everybody is taking responsibility, check in with each other and ensure that the workers are
having a good time. He has ideas for the marketing as well as different club concepts that he
would like to implement.
Therefore, the election committee of Sydskanska Nation recommends Jonas Wachsler as Party
foreman for two semesters.
Svartklubben (2t) - Tilde Klintskog
SWE
Tilde har nu varit Svartklubben förman i en termin, en termin som hon tyckt varit jättekul så vill
därför gärna fortsätta att ge sitt engagemang till nationen. Hon är insatt i vad posten innebär och
har har flera ideer på teman som hon vill genomför på kommande klubbar. Hon tycker det är
viktigt att man lär känna förmannalaget, umgås på fritiden och litar på varandra för att skapa ett
bra samarbete. Under eventet är det viktigt att man finns där för jobbarna så att de känner sig
trygga, vet vad de ska göra samt att de har kul. Gentemot gästerna vill hon vara trevlig och ha en
bra klubb med bra service så att gästerna vill komma tillbaka igen.
Därför väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Tilde Klintskog till
Svartklubben förman på 2 terminer.
----ENG
Tilde has now been Svartklubben foreman for one semester, a semester that she thought was
really fun and therefore she wants to keep giving her commitment to the nation. She is familiar
with the post and has several ideas for different themes that she would like to carry through on
upcoming clubs. She thinks that it is important to get to know each other in the foreman team,
hang out in spare time and trust each other in order to create good cooperation. During the event
it is important that you are accessible for the workers to make sure that they feel safe, know what
to do and are having fun. Towards the guests she wants to be nice and to have a great club with
great service so that the guests want to come again.
Therefore, the election committee of Sydskanska Nation recommends Tilde Klintskog as
Svartklubben foreman for two semesters.

Svartklubben (2t) - Noa Liungman
SWE
Noa har tidigare verkat på andra nationer samt på Sydskånskas svartklubb och inte minst lett
ungdomar ute i havet på segelbåt. Hans goda erfarenhet i ledarskap och organisation, menar han,
kommer att komma till användning inte bara i jobbarlag men även i förmannalaget. Noa har driv
och engagemang och känner sig manad att leda Svartklubben till nya höjder.
Därför väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Noa Liungman till
Svartklubben förman på 2 terminer.
--ENG
Noa has previous experience in working at other nations and at Sydskanskas svartklubb, and not
least leading youths out in the sea in sail boats. His long experience in leadership and
organisation, he means, will come to very good use, not only in the team of workers, but also
within the foreman group. Noa has drive and commitment, and feels ready to lead Svartklubben
to new highs.
Therefore, the election committee of Sydskanska Nation recommends Noa Liungman as
Svartklubben foreman for two semesters.
Svartklubben (2t) - Dana Riahi
Dana har erfarenhet från att jobbat på Svartklubben två gånger samt i bar innan. Då hon älskar
Svartklubben som klubbkoncept och musik som spelas där vill hon nu ta på sig ansvaret som en
förman för Svartklubben. Hon har bra koll på var en Svartklubben förman gör, allt ifrån att boka
dj:s och fixa teman till att hitta jobbar och köpa godis. Att ha olika teman med kvällens drink tror
hon kan göra gästerna extra taggade, och med bra marknadsföring kan man nå ännu fler.
Stressiga situationer ser hon inte som ett problem, men så länge man planerar väl och har bra
kommunikation så går det att undvika.
Därför väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Dana Riahi till
Svartklubben förman på 2 terminer.
--Dana has experience from working Svartklubben two times before as well as working in a bar.
Since she loves Svartklubben as a concept and the music that's being played there, she would
now like to take on the responsibility as a foreman for Svartklubben. She has good insight into
what a foreman does, everything from booking a DJ and coming up with themes, to finding
workers and buying candy. Having different themes and a drink of the night would make the
guest extra hyped, she believes, and with good marketing you will be able to reach even more
people.

Therefore, the election committee of Sydskanska Nation recommends Dana Riahi as
Svartklubben foreman for two semesters.

Foxen (2t) - Johan Jörlert
Johan har trivts som pubförman, men känner att han är redo för nya vindar. Han har haft blicken
fäst på Foxen sedan han sökte till förman första gången, men känner att han först nu är redo att ta
sig an klubben. Efter att ha jobbat flera stängningar på Burger King än han vill komma ihåg,
fruktar han inte de sena nätterna. Johan bidrar med positiv energi i alla gruppsammanhang, och
vill se till att ingen behöver städa tills halv tre på natten.
Därför väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Johan Jörlert till Foxen
förman på två terminer.
--Johan has enjoyed being a pub foreman, but feels that he is ready for some new challenges. He
has had his eyes fixed on Foxen since he first became a foreman, and feels that he is now ready
for the job. After working more closing shifts at Burger King than he ever wants to remember, he
does not fear the late nights. Johan contributes with positive energy in all group contexts, and
wants to ensure that no one needs to clean until half past two at night.
Therefore, the election committee of Sydskånka Nation recommends Johan Jörlert as Foxen
foreman for two semesters.
Foxen (2t) - Mattea Kajic
Mattea är nuvarande Foxenförman men hon känner sig inte alls färdig med det. Hennes
erfarenhet på nationen har lett till en explosion av ideer hon vill genomföra för att locka alla
studenter från alla hörn och kanter, men också för att föra samman förmän och jobbare. Matteas
sprutande glädje och passion för sammanhållning kommer att bidra till välkomnande atmosfär på
Foxen.
Därför väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Mattea Kajic till Foxen
förman på två terminer.
--ENG
Mattea is currently Foxen foreman but she does not feel done with the position quite yet. Her
experience at the nation has resulted in an explosion of ideas which she would like to carry

through in order to entice students from all corners and edges, but also to bring the foreman and
workers closer together. Matteas immense joy and passion for cohesion will contribute to a
welcoming atmosphere at Foxen.
Therefore, the election committee of Sydskanska Nation recommends Mattea Kajic as Foxen
foreman for two semesters.

Foxen (2t) - Oskar Jonson
Oskar har länge känt att han vill engagera sig i nationen, och tog rekommendationen som ett
tecken till att hans tid är nu. Med tidigare erfarenhet att jobba klubb och styra jobbarlag, har
Oskar koll på hur man får jobbet gjort utan de som jobbar blir stressade. Han betonar vikten av
snäll men fokuserad ledarskap som en nyckel till att jobbare ska trivas, och vill också lyfta fram
nya duktiga DJs för att hålla Foxen fräsch.
Därför väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Oskar Jonson till Foxen
förman på två terminer.
--Oskar has known for a long time that he wants to become more engaged within the nation, and
took the nomination as a sign that his time is now. With previous experience working in both
clubs and with leading a team of workers, he has great insight into how to get the job done
without stressing his workers. He also emphasizes the importance of kind but focused leadership
as a key to making his workers enjoy their time, and wants to bring light to new talented dj’s to
keep Foxen fresh.
Therefore, the election committee of Sydskanska Nation recommends Oskar Jonson as Foxen
foreman for two semesters.
Foxen (1t) - Loui Degener
SWE
Nu när Loui Degeners tid på valberedningen leder mot sitt slut så vill Loui återvända till Foxen.
Loui har tidigare suttit som foxenförman i 3t men har utöver det även arbetat som guide och
jobbat som försäljare. Genom att ha tidigare erhållit rollen så har Loui en god förståelse om de
rutiner och de praktiska aspekterna av att vara en Foxenförman. Loui känner givetvis till hitsen
och kan genom detta ha musik som passar för Foxens profil, för kunskap inom de mer nischade
genrerna så är det inget en kväll på youtube inte kan fixa. Utöver detta så har han även tänkt
återföra gamla favoriter som Space Disco, samt testa experimentera med andra fusiongenrer.

Därför väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Loui Degener till Foxen
förman på 1 terminer.
----ENG
Now that Loui Degener’s time at the election committee has come to an end, Loui wants to
return to Foxen. Loui has previously been a foxenforeman for 3 semesters, and besides that,
worked as a guide and as a salesman. By having been in post before, Loui has a good
comprehension for the routines and practicalities that entails to be a foxenforeman. Loui
naturally knows the hits and will therefore have music that fits into Foxen’s profile, and for the
nisched genres there’s nothing a night on youtube can’t fix. Apart from this, he has thought of
letting Space Disco have a comeback, but also experiment with other fusion genres.
That is why the Sydskånska Nationens Nomination Committee chooses to recommend Loui
Degener to Foxen foreman in one semester.

Pubförman (2t) - Elyas Mabrouk
SWE
Elyas har jobbat på nationens pub flertal gånger och känner sig nu manad att ta nästa steg och bli
pubförman. Hans tidigare jobberfarenhet med kök inom vård har lärt honom tålamod och bra
fingerkänsla för bra service. Elyas har stort intresse och driv för att skapa flera tema pubar och
vill därför hoppa på Pubförmannatåget.
Därför väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Elysa Mabrouk till
pubförman på 2 terminer.
-----ENG
Elyas has worked at the nation’s pub multiple times and he feels now that it’s time for the next
step and become a pubforeman. His previous experience in the kitchen in healthcare has tought
him patience and sensitivity for good service. Elyas has a big interest and will to create more
themed pubs and therefore he wants to jump on the boat of a Pubforeman.
That is why the Sydskånska Nationens Nomination Committee chooses to recommend Elyas
Mabrouk to Pubforeman in two semesters.
Pubförman (2t) - Lily Gray
SWE
Lily har jobbat på Torsdagspuben vid några tillfällen och vill nu utöka sitt engagemang. Därför
söker hon till Pubförman. Lily har tidigare erfarenhet av att arbeta både på bar och på festivaler.

Utöver detta så har hon även tidigare erfarenhet av att arbeta i nationskök på andra nationer.
Hennes tidigare erfarenhet av teater gör även att hon har en god förståelse för hur man arbetar i
team. För jobbarna skulle hon erbjuda en bekväm och kul stämning, jobbet på nationen är inte
bara jobb. Lily skulle träda in i posten med en realistisk syn på vad arbetet innebär och tidigare
erfarenheter som kan styrka detta.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Lily Gray till Pubförman
på 2 terminer.
--ENG
Lily has worked the Thursday pub a couple of occasions and now wants to further expand her
commitment. Therefore, she is applying to become a pub foreman. Lily has previous experience
from working both at bars and festivals. Other than this, she also has experience working in
various nation kitchens. Her earlier experience in theater also gives her good insight into what it
is like to work in a team. For the workers she would make sure there is a comfortable
environment with a fun atmosphere where the work at the nation is not just work. Lily would
step into the position with a realistic point of view of what the work entails and with her previous
experience to strengthen this.
Therefore, the election committee of Sydskanska Nation recommends Lily Gray as pub foreman
for two semesters.
Pubförman (2t) - vakant
Sittningsförman (2t) - Ida Berg
Ida Berg sitter nuvarande på posten som Sittningsförman men känner att hon fortfarande har mer
att ge - hon är ännu inte klar med posten. Hon har tidigare arbetat som kock, något som har gett
henne erfarenhet i hur man arbetar under stress samt hur man leder ett arbetslag. Ett bra
samarbete mellan sittningsförmännen och kockförmännen är något hon pekar på är bra för att
minska förvirringar och för att i förhand tydliggöra arbetet för alla. Att lyssna på gästerna och att
se till att deras förväntningar uppfylls är central del i hur Ida får gästerna att vilja komma tillbaka
till nationen. Även god kommunikation är för henne en viktig del i detta arbete.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Ida Berg till
Sittningsförman på 2 terminer.
---

Ida Berg is currently holding the post as Sittningsforman but feels that she still has a lot to give she is still not done with the post. She has previously worked as a chef, which has given her
experience in how to work through stress as well as how to lead a team of workers. A good
collaboration between the sittningsformen and the chefformen is essential for lessening
confusions and for clarifying the work for everyone. Listening to the guests and fulfilling their
wishes is a central part in how Ida gets the guests to want to return to the nation. Communication
is also an important part of this work.
Thus, the Election Committee of the Sydskånska Nation chooses to recommend Ida Berg as
Sittningsförman in two semesters.
Sittningsförman (2t) - Adam Svensson
Adam har i länge velat engagera sig på nationen och vill nu börja som sittningsförman. Efter att
ha hjälpt med att organisera sittningar med upp till 300 gäster på LTH, känner han sig förberedd
på att ta sig ansvaret för sittningslaget. Han vill se till att såväl gäster som jobbare trivs under
kvällen, och menar att mycket av det bygger på en ömsesidig och öppen kommunikation. Adam
vill också vara lyhörd för den feedbacken som man får från jobbare och gäster, för att ständigt
göra sittningen ännu bättre.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Adam Svensson till
Sittningsförman på två terminer.
--Adam has for a long time wanted to get more involved with the nation, and wants now to start as
a sittning foreman. After organizing sittnings with up to 300 guests at LTH, he feels prepared to
take responsibility for the sittning team. He wants to ensure that both guests and workers enjoy
the evening, and believes that much of that builds on mutual and open communication. Adam
also wants to use the feedback from workers and guests to constantly improve the sittning
experience, for everyone involved.
Thus, the Election Committee of the Sydskånska Nation chooses to recommend Adam Svensson
as Sittningsförman in two semesters.
Sittning (1t) - Vakant
Osignat (2t) - Albin Green
SWE
Albin har redan suttit en termin innan som Osignat förman och tycker om allt de som ingår i
posten. Med sin erfarenhet har han bra insyn i hur verksamheten fungerar och har koll på allting

från att hitta och ta kontakt med artister till att planera maten som ska serveras. Han vill fixa ljud
och ljus för att skapa en mysig stämning på eventen och se till att ha en trevlig och trygg närvaro
inför gästerna och jobbarna, så att alla trivs. Viktigt också att ha jämna event och lyssna på
feedbacken man får, så att man kan se till att fixa event där maten, teman och artisterna alla är
uppskattade.
Därför väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Albin Green till Osignat
förman på 2 terminer.
--Albin has already been a foreman for Osignat and enjoys everything that the post entails. With
his experience he has good insight into how the activity works, and he is aware of everything
from how to contact artists to planning the food that will be served. He wants to fix a good sound
and light to create a cozy atmosphere, as well as make sure there is a nice and safe environment
for the guests and the workers, to make sure everyone is enjoying themselves. It is also important
to have even events and to listen to the feedback you get, so that you can create an event where
the food, theme and artists all are appreciated.
Therefore, the Election Committee of the Sydskånska Nation chooses to recommend Albin
Green as Osignat foreman for two semesters.
Osignat (2t) - Vakant
PR/NATU
Novischförman (2t) - Assar Vixe
SWE
Assar brinner för att få folk att känna sig välkomna och ser Novischförman som en chans till att
bidra till detta ändamål. Han tycker studenter ska gå med i Sydskånska nationen då det inte är en
för stor eller för liten nationen, men ändå finns massa med saker här att göra. Här finns det även
goda möjligheter till gemenskap och umgänge menar han. Han vill stödja fadder grupperna och
utveckla våra alkoholfria event. Efter ha upplevt att en internationell student lämnade en sittning
p.g.a. att ingen pratade engelska med hen vill han se till att det pratas engelska så att alla
verkligen känner sig välkomna. Han vill också uppmuntra novischer att gå på klubbar eller att
testa på att jobba på nationen, så att de fortsätter komma till SSK även fast novischperioden är
slut.

Därför väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Assar Vixe till
Novischförman på 2 terminer.
---ENG
Assar is passionate about making people feel welcomed, and sees Novisch Foreman as a
possibility to contribute to this cause. He thinks that students should join the Sydskånska Nation
since it is not too big or small of a nation, and yet there is a lot of stuff to do here. Here you also
have great possibilities to meet new people and make new friends, he says. He wants to support
the mentor groups and further develop non-alcoholic events. After having experienced an
international student leaving a dinner because no one spoke English with them, he wants to make
sure english is being spoken so that everybody can feel truly welcome. He also wants to
encourage novisches to attend clubs or try to work at the nation, so that they want to return to
SSK even after the novisch period is over.

Novischförman (2t) - Johannes Ahlner Skantze
Johannes har endast varma minnen från sin novischperiod på Sydskånska, och vill nu göra sitt
för att alla nya novischer ska få ha det lika bra som han hade det. Han vill göra novischperioden
välkomnande och på det sättet göra nationen till en fast punkt för novischerna, ett hem dit man
kan komma mer ofta eller mer sällan men alltid känna sig hemma. Med evenemang både på SSK
och utanför vill Johannes se till att novischerna lär sig känna varanda, SSK och Studentlund!
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Johannes Ahlner Skantze
som Novischförman på två terminer.
--Johannes has only good memories of his time as a novisch at Sydskånska, and wants now to do
his part in ensuring that the new novisches have it as good as he had it in his time. He wants to
make the Novischperiod welcoming and in doing so make the nation a place for the novisches, a
home where they can come whenever they want but always feel at home. With events both at
SSK and outside of the nation Johannes wants to make sure the novisches get to know each
other, SSK and Studentlund!
Therefore, the Election Committee of the Sydskånska Nation chooses to recommend Johannes
Ahlner Skantze as Novisch foreman for two semesters.
Fotoförman (2t) – Vakant
Grafiker (2t) - Felix Gosh

SWE
Felix Ghosh har varit aktiv på sydskånska i några år nu men känner att det är dags att testa på
något nytt. Felix har tidigare i sin Sydskånska-karriär innehaft posten som Foxenförman och har
genom detta fått en bra uppfattning om hur klubbarnas image ser ut. Han har alltid tyckt om att
pyssla med grafiskt design och arbetat mycket med photoshop och andra program för att designa
egna posters på sin fritid eller på D-sektionen på LTH. Genom detta har han vant sig vid att
arbeta kreativt under tidspress och förstår även innebörden av att han inte alltid kan skapa saker
enbart utifrån sin egna vision. Att skapa affischer inom ramen för stilen och temat för eventet är
inget han skyr sig för.
Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Felix Ghosh till Grafiker
på två terminer.
--ENG
Felix Ghosh has been active at Sydskånska for a couple of years now and feels like it’s time for
him to try something new. He has spent his first years at Sydskånska as a Foxen-foreman and has
through this gained a thorough understanding of the image of Sydskånska’s different clubs. He
has always been interested in graphic design and knows his way around Photoshop after
countless hours of designing posters, either just for fun or for his program on LTH. Because of
these experiences he knows how it is to work creatively under stress, and understands that he
might sometimes have to sacrifice vision for a deadline or for an outside prompt. He is not afraid
to create posters with a style or theme that’s in line with the event at hand.
Therefore, the Election Committee of the Sydskånska Nation chooses to recommend Felix
Ghosh as Grafiker for two semesters.

Idrottsförman (2t) - Vakant
NATU-förman (2t) - Vakant
Vieri-förman (2t) - Vakant
Övriga
Tvättförman - Vakant

