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Hej! Jag heter Darius, har varit aktiv på Sydskånska i
3,5 år och har studerat här i Lund lika länge. Efter ett
år i Quratelet och en vår av planerande för Skvalborg
vill jag tillbaka till övre styret som Seniorsledamot!
Jag har under min tid på Nationen varit både Svartklubbenförman, Kock,
Tandemgeneral, Sexmästare, Qurator och Skvalborgsgeneral. Jag har haft otroligt kul,
och på något sätt blir jag bara mer och mer taggad på att vara aktiv ju längre tid jag är
här. Jag tror det är för att jag lär mig mer och mer om allt kul och spännande man får
chansen att göra som ideellt aktiv i studentlivet.
Mina bästa minnen från min tid på Nationen är definitivt balbruncherna, och såklart
måste en riktigt sen efterfest på trean komma med på listan. Utöver dessa extraordinära
tillfällen älskar jag vardagslivet på nationen. Det är mina bästa vänner i Lund som är
både mina grannar, mina kollegor och stammisar på samma hak som jag. Det är lite
som i Friends, fast utan Ross, och med mycket mer härliga människor. Vad mer hade jag
kunnat önska för mitt liv?
Under ett år som heltidare på nationen får man en fantastisk möjlighet att få insikt i så
många delar av verksamheten, vilket helt naturligt för med sig många idéer om vad
man vill ändra på eller vad man tycker borde få ta ännu mer plats. Däremot är det svårt
att hitta tid till att driva igenom sina idéer, vilket jag vill ta chansen att göra nu som
Seniorsledamot.
En viktig del av mitt potentiella engagemang som senior skulle vara att arbeta med
nationens jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Vi har bra policies som behandlar
dessa områden, men de är inte så mycket värda om vi inte arbetar proaktivt med att
efterleva de värden och mål vi satt upp. Något jag ångrar att jag inte hade mer tid till
som Qurator. Som en av Nationens äldre aktiva medlemmar vill jag också bidra med
nationsminne och (tråkvarning!) formalia-kunskap i Seniorskollegiet, då jag under mitt
år som Qurator suttit med i flera olika styrelser där man arbetat på olika sätt.

