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Vem är du? Jag heter Henrik Berven, född Sydskåning och har återvänt till södra Skåne där jag bor i
fiskeläget Abbekås på sydkusten med mina två söner. Jag är Ekonom och statsvetare från Lund och
har arbetat med ekonomi och utvecklingsfrågor i en mängd olika branscher och verksamheter som
exempel Handelsbanken, Business Sweden, Ericsson, Malmö Opera, Ystads kommun och Region
Skåne. Idag arbetar jag med utvecklingsfrågor inom industri, tillväxtfrågor i små och medelstora
företag och samverkan mellan industrin, akademin och det offentliga. Jag arbetar sedan 4 år som
regionchef på Tillväxtverket och förvaltar Europeiska regionala utvecklingsfondens tre sydligaste
fonder i Sverige.
Förutom äventyr på snö och i sjö, inredning och renovering, och resor i när och fjärran så har jag en
passion för mat och dryck och värdskapet. Jag lagar med glädje men smakar ännu hellre.
Vad har du gjort på nationen? På nationen som jag flyttade in på 1991 har jag arbetat som
pubförman, Qurator, Projektledare för renoveringsarbetet av huset 1993, Husförman, Seniors och
Fanbärare. Jag tog initiativ till att totalrenovera huset 1993, ett arbete som jag sedan ledde fram till
genomförandet. Jag ledde också ett insamlingsprojekt för renoveringen som bland annat inbringade
en miljondonation. Jag var också med och bildade Sydskånska Nationens Kamratförening Piraten
1994 och var dess ordförande under drygt 10 år. Nu har jag varit proinspektor i 5 år och följt och
stöttat nationen genom både coronakrisen, ekonomisk kris, olika kriser i kuratelet och husstyrelsen
och vi står nu starka inför framtiden. Jag leder också arbetet med hjälp av husstyrelsen för att
förverkliga ett nytt bostadshus och nationslokaler för nationen.
Varför har du sökt uppdraget? Jag har i första hand inte sökt uppdraget utan erbjudit mig att fortsatt
vara en resurs som proinspektor. Eftersom jag har följt nationens verksamhet under alla år efter det
att jag lämnade Lund så representerar jag en kontinuitet som kan vara värdefull. Huset är i behov av
renovering och det skulle vara kul att få fortsätta leda det arbetet så som jag gjorde för 25 år sedan.
Jag har också ett stort intresse av och en stor erfarenhet av förvaltning och utveckling av fastigheter
sedan dess. Som initiativtagare till alumniföreningen för 25 år sedan så är det också något som jag
brinner för. Men, det viktigaste av allt är att få fortsätta ge något tillbaka till nationen som har betytt
så mycket för mig och att få vara med och utveckla Lunds bästa nation till en ännu bättre nation.

På vilket sätt kommer du vara en resurs för nationen? Efter 30-års erfarenhet av utvecklingsarbete,
projektering, processledning, lednings- och styrelsearbete och nu 5 års arbete som proinspektor så
skulle jag kunna bidra med att fortsätta utveckla nationen och dess verksamhet, bidra med värdefulla
nätverk och kontakter inom en rad områden men framför allt som en Sydskåning som värnar sin
nation och dess positiva utveckling in i framtiden. Jag har arbetat mycket med att coacha akademiker
på väg ut i yrkeslivet och skulle kunna vara ett stöd även ur det perspektivet.
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