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 Övre Styret 

 Quratelet 
 ProQuratorEkonomi (2t)  - Vakant 

 — 

 PR-chef (2t) - Klara Forsblom 

 Klara har ett stort intresse för foto och tycker att grafik är spännande. Hon har god självdisciplin 
 och förstår att detta kommer att krävas för en halvtidspost inom quratelet i kombination med 
 heltidsstudier. Klara tycker att självreflektion är viktigt för att på ett bra sätt kunna lösa 
 konflikter, och är inte rädd för att varken behöva ge eller ta emot kritik. Hon har tidigare arbetat 
 på nationen som både sittnings- och novischförman, och trots att hon trivts som förman är hon nu 
 redo för nästa steg och bli en del av det övre styret. 

 Klara ser posten som PR-chef som både kul och utmanande! Enligt Klara är en bra PR-chef 
 kommunikativ, en team player och en välkomnande och trygg representant för nationen, internt 
 såväl som externt. 

 Klaras tidigare erfarenhet utanför nationen som redaktör på Radio AF har även gett henne 
 verktyg att hela tiden tänka på den större bilden. För Klara är ett bra quratel ett synligt quratel, 
 något som hon kommer att jobba för under sin tid som PR-chef. 

 Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Klara Forsblom till 
 PR-chef på 2 terminer. 

 — 

 Klara has a great interest in photography and finds graphics exciting. She has good 
 self-discipline and understands that this will be required for a part-time position in the quratel, 
 which she will be conducting in combination with full-time studies. Klara thinks that 
 self-reflection is important in order to be able to resolve conflicts in a good way, and is not afraid 
 of having to either give or receive criticism. She has previously worked for the nation as both 
 sittning and novice foreman, and despite the fact that she enjoyed being a foreman, she is now 
 ready for the next step and to become part of the Quratel. 



 Klara sees the position as PR manager as both fun and challenging! According to Klara, a good 
 PR manager is communicative, a team player and a welcoming and confident representative of 
 the nation, internally as well as externally. 

 Klara's previous experience outside the nation as an editor at Radio AF has also given her the 
 tools to constantly think about the bigger picture. For Klara, a good quratel is a visible quratel, 
 something she will work on during her time as PR manager. 

 Thus, the Sydskåne Nation's Election Committee chooses to recommend Klara Forsblom as PR 
 manager for 2 semesters. 

 Husförman (2t) - Juan Sebastián Sánchez 

 Juan söker återigen posten som husförman då han vill ge sitt fulla engagemang åt nationen i två 
 terminer till. Som sittande husförman är han väl insatt i vad posten innebär, både gällande 
 kontakten mellan nationen och husstyrelsen, det administrativa arbetet inom quratelet samt andra 
 ärenden gällande huset. 

 Juan har omfattande erfarenhet av nationsarbete och har tidigare suttit som notarie, och nu senast 
 även husförman i quratelet. Genom detta har han fått viktiga erfarenheter som kommer att hjälpa 
 honom att fortsätta det arbete han påbörjat under den senaste terminen. 

 Då Juan redan har erfarenhet av husstyrelsens arbete så kommer hans engagemang i seniors som 
 quratelsmedlem att hjälpa honom snabbt komma in i det arbete posten kräver. Juan ser fram emot 
 att fortsätta arbeta mot de mål som han satt upp tillsammans med husstyrelsen. 

 Vi tror att Juans engagemang och drivkraft kommer att vara viktiga bidrag för arbetet inom 
 Quratelet och husstyrelsen. 

 Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Juan Sebastían Sanchez 
 till  på två terminer. 

 — 

 Juan is once again looking for the position of house foreman as he wants to give his full 
 commitment to the nation for two more semesters. As a sitting house foreman, he is well 
 acquainted with what the post entails, both regarding the contact between the nation and the 
 house board, the administrative work within the quratel and other matters concerning the house. 



 Juan has extensive experience of national work and has previously served as a notary, and most 
 recently also as a house foreman in the Quratel. Through this, he has gained important 
 experiences that will help him continue the work he has begun during the last semester. 

 As Juan already has experience of the house board's work, his involvement in seniors as a 
 Quratel member will help him quickly get into the work the post requires. Juan looks forward to 
 continuing to work towards the goals he set together with the House board. 

 We believe that Juan's commitment and drive will be important contributions to the work within 
 Quratelet and the House Board. 

 Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Juan Sebastian 
 Sánchez as house foreman for two semesters. 

 Seniorskollegiet 
 Seniorsledamot (4t) - Darius Baeckström 

 Efter en termin som skvalborgsgeneral vill Darius nu tillbaka till det övre styret. Även under året 
 som Qurator tänkte han att sitta som seniorsledamot var någonting han ville. Darius har också 
 påbörjade projekt från året i quratelet som han gärna återupptar. 

 Darius har god insyn i vad posten innebär då han har erfarenhet av styrelsearbete både inom 
 seniors men även andra sammanhang från tiden som Qurator. Han har koll på vad Seniors arbetar 
 med i dagsläget och har därmed en bra grund att stå på, och vet vad han skulle kunna bidra med 
 som seniorsledamot. Darius har även idéer om hur seniors skulle kunna utvecklas, exempelvis 
 hur seniors ska dela information med förmän och skapa förståelse för arbetet som de gör. 

 Darius vill jobba för att främja nationens musikprofil, och tror att han har fått med sig värdefull 
 erfarenhet efter arbetet som skvalborgsgeneral. Han har också bra koll på vad nationenens 
 svårigheter i framtiden är, och hur nationen behöver arbeta med dem. 

 Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Darius Baeckström till 
 seniorsledamot på fyra terminer. 

 — 
 After a semester as Skvalborgsgeneral, Darius now wants to return to the upper echelons. Even 
 during the year as Qurator, he thought sitting as a senior member was something he wanted. 
 Darius has also started projects from the year in the quratel, which he is happy to resume. 



 Darius has good insight into what the position entails as he has experience of board work both in 
 seniors but also other contexts from his time as Qurator. He knows what Seniors are working on 
 at present and thus has a good foundation to stand on, and knows what he could contribute as a 
 senior member. Darius also has ideas about how seniors could be developed, for example how 
 seniors should share information with foremen and create an understanding of the work they do. 

 Darius wants to work to promote the nation's music profile, and believes that he has gained 
 valuable experience after working as a Skvalborgsgeneral. He also has a good idea of   what the 
 nation's difficulties are in the future, and how the nation needs to work with them. 

 Thus, the Election Committee of Sydskånska Nation chooses to recommend Darius Baeckström 
 as a senior member for four semesters. 

 Seniorsledamot (4t) - Samuel Dahlman 
 Samuel söker posten som seniorsledamot eftersom han tycker att nationen är inne i en viktig tid, 
 där all kunskap och erfarenhet är viktig att ta vara på för nationen. Med senaste året som PQE 
 har Samuel fått just dem erfarenheterna, och har därmed bra koll på vad posten innebär och vad 
 som krävs av en ledamot. 

 Samuel är flexibel och skulle kunna tänka sig att arbeta inom flera olika arbetsgruppen, även om 
 ekonomiseniors skulle vara det naturliga steget för honom. Samuel har också god förståelse för 
 vad som skulle kunna förändras och förbättras med seniors, och lägger stor vikt vid att det ska 
 vara kul att engagera sig i nationen, och att arbetsbördan inte ska bli för tung för det övre styret. 
 Han har också en del tankar kring hur seniors kan effektiviseras, samt hur vi som nation kan bli 
 bättre på att förstå vad som lockar besökare och medlemmar och vad som inte fungerar. 

 Med erfarenhet och en del idéer skulle Samuel vara en god tillgång till seniorskollegiet, 
 samtidigt som han också vill bidra till goda relationer mellan seniors och förmannakåren. 

 Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Samuel Dahlman till 
 seniorsledamot på fyra terminer. 

 — 

 Samuel is applying for the position as a member of seniors because he thinks that the nation is in 
 an important time, where all knowledge and experience is important to take advantage of for the 
 nation. With the last year as PQE, Samuel has gained just those experiences, and thus has a good 
 idea of   what the position entails and what is required of a member. 



 Samuel is flexible and could imagine working in several different working groups, even if 
 economics seniors would be the natural step for him. Samuel also has a good understanding of 
 what could be changed and improved with seniors, and attaches great importance to it being fun 
 to get involved in the nation, and that the workload should not be too heavy for seniors and the 
 quratel. He also has some thoughts on how seniors can be made more efficient, and how we as a 
 nation can become better at understanding what attracts visitors and members, and what does 
 not. 

 With experience and some ideas, Samuel would be a good asset to the seniors college, while he 
 also wants to contribute to good relations between the seniors and the foremen. 

 Thus, the Election Committee of Sydskånska Nation chooses to recommend Samuel Dahlman as 
 a senior member for four terms. 

 Seniorsledamot (4t)** - Vakant 

 Seniorsledamot (4t)** - Vakant 

 Seniorsledamot (3t)** - Hanna Magnusson 

 Hanna är motiverad att på en gång påbörja arbetet i seniors. Hon är intresserad av 
 verksamhetsgruppen såväl som att jobba med PR inom seniors. Hanna är även intresserad av att 
 skapa en ny klimatgrupp i seniors, för att se till att nationen tar ett större ansvar i sitt 
 hållbarhetsarbete. Hanna har länge funderat över hur miljöarbetet på nationen kan bli bättre, och 
 även pratat med andra seniorsledamöter för att på ett bra sätt anpassa sig till det posten innebär. 

 Hanna har varit förman sedan hösten 2020 och har därför stor erfarenhet av nationsarbetet, 
 liksom insikt i vad nationen behöver av seniors. Hanna ser att hon kan ta en roll i seniors som 
 spindeln i nätet, genom att hela tiden hålla en öppen och kontinuerlig kommunikation med 
 förmannakåren, samt att göra seniors mer synligt för dessa. 

 Hanna känner sig redo för det arbete och engagemang som en post i seniors kräver, och vi tror att 
 Hanna på ett bra sätt hade tagit sig an denna roll. 

 Därmed väljer Sydskånska Nationen att rekommendera Hanna Magnusson till seniorsledamot på 
 tre terminer. 

 — 



 Hanna is motivated to start working within the seniors board right away. She is interested in the 
 verksamhetsgrupp as well as working with PR within seniors. Hanna is also interested in creating 
 a new climate group, to ensure that the nation takes greater responsibility in its sustainability 
 work. Hanna has for a long time thought about how the environmental work within the nation 
 can be improved, and has also talked to other senior members in order to adapt in a good way to 
 what the position entails. 

 Hanna has been a foreman since the fall of 2020 and therefore has extensive experience of nation 
 work, as well as insight into what the nation needs from seniors. Hanna sees that she can take a 
 role in seniors as the spider in the web, by constantly maintaining an open and continuous 
 communication with the foremen, and by making seniors more available to them. 

 Hanna feels ready for the work and commitment that a position in seniors requires, and we 
 believe that Hanna would take on this role in a good way. 

 Thus, the Election Committee of the Sydskånska Nation chooses to recommend Hanna 
 Magnusson as a senior member for three semesters. 

 Sexmästeriet 
 Sexmästare (2t) - Vakant 

 Sexmästare (2t) - Vakant 

 Köksmästeriet 
 Köksmästare (2t) - Johannes Ahlner Skantze 

 Johannes söker posten som köksmästare då han har en stor passion för matlagning och ser rollen 
 som det logiska nästa steget vidare på nationen. Han är väl insatt i vad posten innebär och tror att 
 han hade varit en tillgång i köket. 

 Trots en relativt kort tid som aktiv på nationen så har han stor erfarenhet av att jobba i köket och 
 laga mat till stora evenemang. För Johannes känns kvaliteten viktig och han lägger gärna ner den 
 tid som krävs för att säkerställa ett gott resultat. Med god koll på hur saker och ting fungerar tror 
 han att han hade gjort ett bra jobb med att lära upp nya förmän i köket. Framför allt tror han att 
 han hade haft väldigt roligt på posten. 

 Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Johannes Ahlner Skantze 
 till Köksmästare på 2 terminer. 



 — 

 Johannes is applying for the position of köksmästare as he has a great passion for cooking and 
 sees the role as the logical next step forward in the nation. He is well acquainted with what the 
 post entails and believes that he would be an asset in the kitchen. 

 Despite having been active in the nation for a relatively short period of time, he has extensive 
 experience of working in the kitchen and cooking for large events. For Johannes, quality feels 
 important and he is happy to put in the time required to ensure a good result. With a good grasp 
 of how things work, he thinks would do a good job of training new foremen in the kitchen. 
 Above all, he thinks he would have a lot of fun at the post. 

 Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Johannes Ahlner 
 Skantze  as Köksmästare for two semesters. 

 PR/NATU 

 Novischförman (2t) - Gabriella Eninge 

 Som ny förman på nationen tycker Gabriella att hon har blivit välkomnad in i förmannakåren och 
 vill nu föra den positiva erfarenheten vidare som Novischförman. Hon tycker att det är viktigt att 
 alla nya medlemmar ska känna sig inkluderade och välkomna och är därför glad över att få 
 chansen att vara ett av de första ansiktena de nya novischerna möter. 

 Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Gabriella Eninge till 
 Novischförman på 2 terminer. 

 — 

 As a new foreman at the nation, Gabriella feels that she has been welcomed into the foreman 
 group and now she wants to pass the positive experience forward as Novice foreman. She thinks 
 that it’s important that all new members feel included and welcome and is therefore happy to 
 have the chance to be one of the first faces the new novisches meet. 

 Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Gabriella Eninge  as 
 Novisch forman for two semesters. 



 Internationell sekreterare (2t) - Vakant 


