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Vem är du?

En Västeråsare som har blivit störtkär i Skåne och

vägrar lämna det.  Jag är också en lugn och sansad

person som alltid försöker vara hjälpsam i alla

situationer. Inkludering är något som ligger mig varmt

om hjärtat, så jag gör mitt bästa för att se till att alla

ska ha möjligheten att få vara med. Min favoritserie är

Grey’s Anatomy, och hade jag inte varit så dålig på

matte så hade jag blivit kirurg men nöjer mig med att

bli sjuksköterska i framtiden.

TIPS! Letar du efter mig så hittar du mig nästan alltid

på dansgolvet på vilken fest som helst.

Vad har du gjort på nationen?

Jag har jobbat på dem flesta aktiviteterna vi har på nationen, jag var fadder under

novischperioden ht18, varit pubförman, tandemgeneral, Notarie under 2019 och nu

Husförman. Jag har också dansat sönder mina fötter, varit lite för full och lite för

nykter, träffat några av mina närmsta vänner, tröstat och blivit tröstad.

Varför söker du till Quratel?

Jag söker till quratelet för att 1. jag känner mig inte klar med mitt engagemang på

nationen och 2. jag ser det som en stor möjlighet att lära mig mer om det stället jag

älskar mest i världen - Sydskånska Nationen.

Vad vill du göra som Quratelare?

Jag vill se till att mina grannar hyresgäster känner att det här huset är deras hem

precis som jag känner men också att få de att vilja engagera sig på nationens

verksamheter. Jag vill även kunna välkomna nya aktiva, och om möjligheten finns,

ge dem plats i Lunds bästa studentbostad. Nya huset är på sin väg och vill göra så

mycket med det att göra.

Varför ska nationsmötet välja dig?

Nationsmötet borde välja mig för att jag vet att kommer göra mitt allra bästa för att

nationen ska vara en så trygg, rolig och välkomnande miljö som möjligt.

“[...]So pick me. Choose me. Love me” – Meredith Grey (Grey’s Anatomy, s2:ep5)


