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Vem är du?
Världens svåraste fråga! Jag är nog som folk är
mest, egentligen, men jag försöker vara snäll,
öppensinnad och inkännande. Sedan skulle jag
även beskriva mig som en nyfiken, driven och
kreativ person!

Vad har du gjort på nationen?
Jag började som sittningsförman våren 2021,
och satt på den posten i två terminer.
Innevarande termin är jag novischförman! Jag
har också varit novichfadder.

Varför söker du till PR-chef?
Att bli PR-chef känns för mig som en riktig kul och spännande utmaning! Jag är oerhört taggad
på att få större insyn i nationens dagliga verksamhet, och ha kontinuerlig kontakt med alla på
nationen, från seniors till förmän. Att grotta ner sig i sådant jag tycker är intressant och vill
utforska mer av - kommunikation, grafik, foto - ser jag också som en stor dragningskraft! Rent
själviskt känns det också kul att vara med i ett quratel med fantastiska personer, och att i ett
helt år ägna sig åt massa roligheter!

Vad vill du göra som PR-chef?
Först och främst vill jag främja kreativiteten som finns hos förmannakåren, och vara öppen för
idéer och förslag. Jag vill även jobba för att vara del av ett synligt quratel, där expen är en
självklar plats för alla medlemmar att gå för att hänga, ställa frågor eller få stöd. Vidare känns
det ibland som att SSK hamnar i skymundan och inte uppskattas nog för våra grymma klubbar,
vår otroliga pub och alla andra otroliga evenemang vi förmän roddar. Ambitionen är att lämna
posten med bedriften att ha fått Sydskånska att bli nationen på allas läppar!

Varför ska nationsmötet välja dig?
Jag har ett stort intresse för kreativa uttryck, skriftliga som grafiska! Dessutom har jag
värdefull erfarenhet av styrelsearbete, arbetsledning och kommunikation med olika
arbetsgrupper. Därtill kommer jag att arbeta för att Sydskånska ska vara en plats för alla, och
ta socialt ansvar för alla fina sydskåningar!
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Who are you?
The hardest question to answer! But I think I’m
pretty normal, but I’m trying to be as nice, open
minded and empathic as possible. I would also
describe myself as a curious, driven and
creative person!

What have you done at the nation?
I started as a sittningsforeman spring of -21,
and kept that position for two semesters. Right
now I’m a noviceforeman! I’ve also been a
novice mentor.

Why are you applying to be head of PR?
To me, this position would be such a fun and exciting challenge! I’m so stoked to gain better
insight into the day-to-day activities at the nation, as well as having continuous contact with
everyone, from seniors to foremen. To be able to spend more time on things that really interest
me - like communication, graphic design and photography - is also something I look forward
to. Also, selfishly, working in a quratel with amazing people and take part in fun festivities for a
year seems like an opportunity to great to pass up on!

What do you want to do as head of PR?
First and foremost I want to channel the creativity of the foreman, and be open for suggestions
and ideas. I also want to work for the quratel to be visible, and for expen to be a place for all
members to hang out, ask questions and be supported. Moreover, I sometimes feel like SSK
doesn’t get all the recognition that it deserves for all the amazing event held by the foremen. I
want to leave the position having achieved getting Sydskånska the credit it deserves!

Why should the nation meeting choose you?
I have a big interest in creative expression, both written and graphic. Other than that, I have
valuable experience being part of a board, leadership and communication between di�erent
working groups. Lastly, I will work for a Sydskånska open for all, and take social responsibility
for all lovely members!


