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Vem är du?
Jag har varit aktiv förman på Sydskånska sedan HT20, men jag
blev en trogen stammis redan så tidigt som 2016 när jag inledde
mina studier här i Lund.
Vad har du gjort på nationen?
Min tid som aktiv har främst spenderats som klubbförman för
Foxen. Vid sidan av det ordinarie arbetet så har jag varit med och
organiserat regelbundna evenemang för Foxens fasta jobbarlag.
Varför söker du till Seniors?
Jag söker till seniors då jag ser en stor potential för Sydskånska att utveckla sitt
klimat/miljöstrategiska arbete, både ur ett kort- samt långsiktigt perspektiv. Vi kan här ex. arbeta mer
med att utreda klimatavtrycket inom den egna verksamheten, men också utåt genom att inspirera till
ett mer klimatsmart handlande. Då vi dessutom är i processen att uppföra ett nytt bostadshus ser jag
ett utökat klimat/miljötänk som särskilt viktigt. Seniorskollegiet känns här som en bra start för ett
sådant arbete, men även för mig personligen då jag i ett tryggt sammanhang har möjligheten att
börja praktisera min utbildning.
Vad vill du göra som Seniorsledamot?
Vi har idag en miljöpolicy som tar upp relevanta områden där Sydskånska kan förbättra sitt
hållbarhetsarbete. Det som saknas är däremot tydligt uppsatta målsättningar med konkreta
strategier för hur vi ska nå dit, vilket är något jag önskar arbeta med inom seniors. Arbetet med en
uppdaterad miljöpolicy hoppas jag därför kan dras igång redan vid nästa terminsstart tillsammans
med en ny arbetsgrupp med fokus på frågor som denna. Överlag ser jag det som mycket viktigt att
det framtida klimat/miljöarbetet genomsyrar hela nationen, där alla aktiva förses den kunskap som
krävs för att se och förstå dess samband till Sydskånskas olika verksamheter. Här vill jag
inledningsvis arbeta med att anordna obligatoriska workshops i början av varje termin, där quratel
och seniors, tillsammans med en extern klimataktör får diskutera hur verksamheten kan arbeta
framåt. Nationen kan också arbeta proaktivt genom ex. att regelbundet bjuda in till öppna
föreläsningar i samarbete med lokala organisationer så som Naturskyddsföreningen Skåne,
Klimatpsykologerna och aktörer från näringslivet för att knyta an till våra medlemmars utbildningar.
Annat proaktivt arbete jag gärna ser får större utrymme inom seniors är hur vi som gemenskap kan
uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa, men även lyfta frågor kring våldsprevention i
samarbete med ex. Kvinnojouren.
Varför ska nationsmötet välja dig?
Då jag direkt kliver av förmannaposten har jag det perspektivet färskt i minnet. Detta ser jag
som fördelaktigt i arbetet med hur man ska uppnå en ökad transparens och kunskap kring
seniors arbete, men även för själva kommunikationen mellan just seniors och förmannakår.

