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Vem är du?  Varför söker du till Seniors?
Jag är en ambitiös, driven person som brinner med intresse
för hur nationen styrs. En av anledningarna till varför jag
läser mitt program är för att jag exponerades för hur
nationen styrdes och således utvecklade ett intresse för
företagsekonomi. Jag vill återgälda nationen för allt den gett
mig, och aktivt bidra till förändringar och upprätthålla den
fantastiska stämningen som drog mig till nationen.

Vad har du gjort på nationen?
Jag började jobba på nationen höstterminen 2018 och kom
omedelbart tillbaka för mer. Våren 2019 steg jag på posten
som förman för mitt favoritevenemang, puben! Efter ett år
tog jag mig an posterna som novischförman och
valberedningsordförande, för vilken jag stannade kvar i tre
hela terminer. Efter det bestämde jag mig för att det var
dags att kliva tillbaka in i novischeriet.

Vad vill du göra som Seniorsledamot?
Mitt passionsprojekt kommer vara lanseringen av den nya sångboken! Jag är dess illustratör,
vilket innebär att jag redan har viss kännedom om projektet. Jag har även hållit kontakten med
projektgruppen och har därför en idé om vart vi kommer återuppta arbetet som lades på is. Jag
skulle vilja se att den nya sångboken publiceras inom ett år, och att den invigs av nationens
medlemmar med en dunder sångboksinsjungning.

En annan projektidé jag haft är  för seniorskollegiet att agera hjälpreda för husförmannen med
att förbättra kommunikationen mellan husstyrelsen och de boende i huset. Eftersom styrelsen
löper fram med planeringen av det nya huset, vill jag se till att det nuvarande husets behov
fortsätter att mötas, särskilt när det kommer till fel och renoveringar.

Valberedningen har alltid haft ett speciellt utrymme i mitt hjärta, och genom att få lov att vara
med i seniors valberedning hoppas jag att kunna gå över valberedningsprocesserna och se hur
de kan effektiviseras. Som ekonom hoppas jag kunna gå med i ekonomiseniors och kunna
assistera PQE och samla på mig mer insikter om hur nationens räkenskaper går till. Så allt som
allt vill jag kunna hjälpa till med vad som helst!

Varför ska nationsmötet välja dig?
Eftersom jag varit medlem i alla utskott i förmannakåren förutom PR, anser jag att jag
samlat på mig olika perspektiv om vad som behövs från seniors gentemot quratelet,
förmännen och nationen. Därför hoppas jag på att nationsmötet finner förtroende för mig så
att jag kan bidra till vår driftverksamhet..
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Who are you? Why are you applying for Seniors’?
I am an ambitious, driven person who is passionate about
how the nation functions. One of the reasons I am studying
my current degree is because I was exposed to how the
nation was run and thus developed an interest in business
administration. I want to pay back the nation for all it’s given
me, and want to actively contribute to changes and maintain
the wonderful atmosphere that drew me to the nation.

What have you done at the nation?
I started working for the nation in the autumn semester of
2018, and immediately started coming back for more. As of
spring 2019 I had become a foreman for my favourite event,
the pub! After a year I took on the role of novisch foreman and
head of the election committee, the latter of which I stayed on
for 3 semesters. After that I decided that it was time to go back to the novischery as
international secretary.

What do you want to do as a Seniors’ Committee member?
My passion project is going to be the launch of the new songbook! I am currently the
songbook’s illustrator, so I already have some knowledge of the project. I have also kept in
contact with the responsible team, and am aware of where we will have to continue the
work that was put on hiatus. I would like to see the new songbook published within a year,
and see it distributed to members of the nation with a banging songbook-sittning.

Another project idea I have had is improving the communications between the house board
and the tenants, utilising seniors to assist the house foreman in this role. As the board
continues with the planning of the new house, I want to make sure that the current house’s
needs continue to be met, especially with regard to faults and renovations.

The election committee has always had a special place in my heart, and by joining the
seniors' election committee, I hope to review the current election committee work and see
how we can streamline the election processes. As an economist, economy seniors is a
group I would love to join and assist with helping the PQE and gaining more insight in the
fiscal part of the nation. So basically, I want to help with a lot of things!

Why should the nation meeting elect you?
As I have been in almost every committee in the foreman core, except for PR, I think that I
have gained different perspectives on what is needed from the senior’s committee in
relation to the quratel, the foremen and the nation. Therefore, I hope that the nation meeting
has confidence in me as I look to contribute to our operational leadership.


