
 

Seniors Valberedningens Rekommendationer 
Seniors’ Election Committee’s recommendations 

 
Inspector 10T(**) - Torbjörn Forslid   
 
Litteraturprofessorn Torbjörn Forslid beskriver sig själv som en entusiastisk, snabb och 
strukturerad person som tycker om att arbeta och lösa problem i grupp. Han visar stort intresse 
för nationen och har funderat mycket över sin eventuella roll i styrelsen. Torbjörn har stor 
erfarenhet av styrelsearbete och i hans mening är den bästa styrelsen en styrelse där det är högt i 
tak och där alla får komma till tals. För honom är det viktigt att en styrelse inte tar förhastade 
beslut som riskerar att splittra styrelsen. Vid långdragna diskussioner och fraktionsbildningar 
anser han att det vara bättre att bordlägga beslutet för att få tid att samla in den information som 
krävs för att bättre beslut ska kunna tas. Som han ser det står inspectorn för stabilitet och hans 
ambitioner är att stötta snarare än att styra samtidigt som han är beredd att sätta gränser innan 
något riskerar att gå fel. Förutom att stötta kommer Torbjörn inta en konsulterande roll och vid 
behov vara med och hjälpa till att lösa eventuella konflikter.  
 
Förutom den stora kunskapen inom litteraturvetenskap har Torbjörn en civilekonomexamen med 
internationell inriktning som vi tror kan vara till stor nytta för nationen och kan komplettera 
resten av inspectoratets kompetenser. Han har även stor erfarenhet av nationslivet som Qurator 
emeritus för Lunds nation. Från sin tid i nationslivet bär Torbjörn med sig insikter om vad det 
innebär att vara del av en nation och om inspectorns roll. Allt detta har gett honom en god 
ledarskapsförmåga.  
 
 Samtidigt som Torbjörn anser det viktigt att det är vi studenter som skapar förändring och 
förnyelse med hans stöttning så har han egna tankar om hur Sydskånska nationen ska förbli den 
speciella nationen som den är idag. Förutom att hålla kvar vid vår musikprofil - något som han 
tror lockar medlemmar ser Torbjörn gärna att nationen knyter kontakt till olika vännationer runt 
om i Norden och utnyttjar den potential som finns på Österlen.  
 
Torbjörn uppvisar ett stort intresse och engagemang. Han ser fram emot att både få samarbeta 
och få umgås med våra aktiva och att få representera Sydskånska nationen. Vi i Seniors 
valberedning anser att Torbjörn med all sin kompetens, engagemang och ödmjukhet är en 
utmärkt kandidat till inspektor.  
 
Därför rekommenderar seniors valberedning mötet att välja Torbjörn Forslid till Inspector på 10 
terminer. 
 
 
__________________________________________________________________  
 
Torbjörn Forslid, a professor of comparative literature, describes himself as an enthusiastic, 
witty/clever/energetic and structured person who enjoys working and solving problems together. 
He has shown considerable interest in the nation and has reflected on his eventual role on the 
Nation’s Board. Torbjörn has a lot of experience working on various committees and believes the 



 

best ones are open and give room for all members to speak their opinion. He thinks it is 
paramount not to take too hasty decisions that risk the cohesion of the board. In case of long 
discussions and fracturing within the board members, he thinks it is best to postpone the decision 
until enough information has been collected. In his opinion, it is for the Inspector to provide 
stability to the board and to the nation, and his main ambition is to support the nation instead of 
steering it, though he is not afraid to put down his foot if a plan is looking all too risky. Apart 
from his supporting role Torbjörn is also happy to take on more of a consulting role and get 
involved in defusing possible conflicts.  
 
Beside his knowledge within the sphere of comparative literature, Torbjörn also has a Degree of 
Master of Science in Business and Economics with an international focus, which we believe can 
be of great benefit to the nation and which complements the spread of competencies within the 
Inspectorate nicely. As a Qurator emeritus for Lunds Nation, he is also well-versed in how nations 
in Lund generally operate. This experience has given him insight into what being a part of the 
nation means as well as into the role of the inspector at the nation. All this contributes to him 
being a skilled leader.  
 
Whilst Torbjörn does think it’s important we students drive forward change and innovation, he 
also has thought about how Sydskånska can preserve its special role in Lund’s stundent life. Apart 
from preserving our music profile - which he believes does attract people - he’d like for us to 
strengthen our connections to our Nordic friend nations and dip into the potential Österlen 
holds.  
 
Torbjörn has shown great interest and engagement towards the nation. He looks forward to 
getting to know, and getting to work with, our active members as well as getting to represent 
Sydskånska Nation. We on the Seniors' Election Committee believe that Torbjörn’s competency, 
engagement and humility make him an excellent candidate for the position of Inspector.  
 
Therefore, the Seniors’ Election Committee recommends the meeting to elect Torbjörn Forslid as 
Inspector for ten (10) semesters. 
 
  



 

Proinspector 10T(**) - Hans Petersson 
 
Advokaten Hans Petersson har alltid haft nationslivet i hjärtat och beskriver sig som en social och 
målmedveten person. Som ProQurator emeritus för Sydskånska nationen känner Hans att det är 
dags att på nytt bli en del av nationen och ge tillbaka något. Vad han har att ge är juridisk 
kunskap - han räds inte stadgan med andra ord, och har ledarskapskompetens samt erfarenhet av 
möten och protokoll. Från sitt jobb som advokat och delägare på Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå har Hans fått god erfarenhet av att samarbeta med personer i olika roller, med olika 
erfarenhet, i olika åldrar. 
 
Enligt Hans är det viktigt att i samarbete vara öppen, utgå från att alla vill väl och inte fastna i 
olika positioner. Som proinspector vill han hitta en balans mellan stöttning och styrning - som 
han uttrycker det så är nationen för studenter och inte för före detta studenter. Samtidigt är han 
mån om att få vara med och påverka nationen och gå in och säga till om det är något han inte tror 
på eller om något bryter mot stadgan. I den stöttande rollen som proinspector anser han att det 
viktigaste först och främst att förstå ett problem innan det går att överbrygga olika uppfattningar 
och komma till konsensus.  
 
Hans har ett stort engagemang för nationen och går in med inställningen att vi alla först och 
främst ska ha det roligt. Han vill uppleva den gemenskap och det driv som fanns förr återigen. 
Vad han vill är att bidra med till nationen är erfarenhet, idéer, kontinuitet och stöttning av oss 
studenter för att nationen ska behålla sin unika ställning i Lunds nationsliv. 
 
Med Hans som proinspector får nationen enligt honom en engagerad, social och driven person 
som mer än gärna representerar nationen och går på evenemang där han får umgås med oss 
studenter. Med all den juridiska kompetens Hans besitter och hans ledarskapsförmåga, driv och 
socialitet anser vi i seniors valberedning att Hans Petersson är en utmärkt kandidat till 
proinspektor.  
 
Därför rekommenderar seniors valberedning mötet att välja Hans Petersson till proinspector på 
10 terminer. 
 
__________________________________________________________________  
 
Eng 
 
The nation life in Lund has always been dear to the lawyer Hans Petersson, who describes himself 
as a social and determined person. As a ProQurator emeritus, Hans feels it is time to give back 
and to become part of the nation again. What he has to offer is legal knowledge - he is not afraid 
of bylaws in other words, while also being a skilled leader and experienced in meetings and 
protocols. From his job as a lawyer and partner at Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hans has 
gained valuable experience of collaborating with people in different roles, with different 
experience, and at different ages. 
 



 

According to Hans, it is important to be open in collaboration, assuming that everyone wants well 
and not getting stuck in different positions. As a ProInspector, he wants to find a balance between 
support and steering - as he puts it, the nation is for students, not for former students. At the 
same time, he is keen to be involved in, and influence, the nation and has no qualms making it 
known if he does not agree with something or if something violates the Nation’s bylaws. In his 
supportive role as ProInspector, he believes that the most important thing is to understand a 
problem before you can bridge over the differences and reach consensus. 
 
Hans is commited to the nation and takes on the post with the attitude that we should all, first 
and foremost, be having fun. He wants to relive the feeling  of community and the drive that he 
felt at the nation before. What he wants is to contribute to the nation with his experience, ideas, 
continuity and support so that the nation will maintain its unique position in Lund's national life. 
 
With Hans as ProInspector, he promises the nation a committed, social and driven person who is 
more than happy to represent the nation and meet and mingle with us students. With all the legal 
competence Hans possesses and his leadership ability, drive and social skills, we in the seniors’ 
election committee believe Hans Petersson to be an excellent candidate for ProInspector. 
 
Therefore, the Seniors’ Election Committee recommends the meeting to elect Hans Petersson as 
ProInspector for ten (10) semesters. 
 


