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Övre Styret

Seniorsledamot (3t) - Saga Dalhammar

Saga har funderat på att söka till seniors i ungefär ett år, men har sedan tidigt i sitt
engagemang på nationen intresserat sig för seniors arbete.

Saga har varit aktiv förman under många år, och har därmed en bra bild av nationens styrkor
och brister. Saga har flertalet idéer om hur seniors skulle kunna arbeta för att förbättra
kontakten mellan seniors och förmännen, där hon tycker att seniors skulle kunna arbeta
ytterligare med att få förmännen att förstå vad de för tillfället arbetar med. Med sin erfarenhet
tror Saga att hon kan bidra med mycket till kontaktseniors, samt att vara med och utveckla
nationens nya miljöarbete. Dessutom är Saga intresserad av att kunna lägga fram sina åsikter
av vad som krävs av det nya huset som planeras, där stor vikt bör läggas på att inte
återupprepa bristerna med nuvarande huset.

Från jobb på sektionen har Saga erfarenhet av jämlikhetsarbete, och ser därför som sin
viktigaste uppgift i seniors, att skapa ett Sydskånska för alla.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Saga Dalhammar till
seniorsledamot på tre terminer.

—

Saga has been an active foreman for many years, and thus has a good picture of the nation's
strengths and weaknesses.

Saga has several ideas about how seniors could work to improve the contact between seniors
and the foremen, where she thinks that seniors could work further to make the foremen
understand what they are currently working on. With her experience, Saga believes that she
can contribute a lot to contact seniors, as well as to be involved in developing the nation's
new environmental work. In addition, Saga is interested in being able to present its views on
what is required of the new house that is planned, where great emphasis should be placed on
not repeating the shortcomings with the current house.

From work in the section, Saga has experience of equality work, and therefore sees it as her
most important task in seniors, to create a Sydskånska for everyone.

Thus, the Sydskånska Nation Election Comittee chooses to recommend Saga Dalhammar as a
senior member for three semesters.



Seniorsledamot (3t) - Mari-Ling Komber

Mae har omfattande erfarenhet av nationen efter att ha varit en del av Sydskånska nationen
sedan hösten 2018, och känner nu att det är dags att ta klivet in i seniorskollegiet.

Mae började tack vare nationen intressera sig för företagsekonomi, och är därför naturligt
intresserad av ekonomiseniors. Därtill brinner Mae för sångboksgruppen, men intresserar sig
även för kontaktseniors såväl som seniors valberedning. Mae tycker speciellt mycket om att
planera och arrangera större projekt, och att lägga sitt engagemang i något som uppskattas av
andra. Mae är strukturerad och värdesätter öppen kommunikation. Hon prioriterar speciellt
transparens från seniors och övre styret gentemot förmannakåren.

Mae är väl insatt i de behov som seniors har just nu och är redo att ta den roll inom seniors
som krävs av henne. Hon belyser även vikten av att upprätthålla de traditioner inom nationen
som behövt bortprioriteras i och med pandemin. Utöver detta lägger Mae stor vikt vid att
bygga tillbaks kulturen inom nationen, samtidigt som hon vill främja förmännens möjligheter
att skapa nytt.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Mari-Ling Komber till
seniorsledamot på tre terminer.

—

Mae has extensive experience of the nation’s work after having been a part of the Sydskånska
Nation since the fall semester of 2018, and now feels that it is time to take the step into the
senior college.

Thanks to the nation, Mae became interested in business economics, and is therefore
naturally interested in economics seniors. In addition, Mae is passionate about the songbook
group, but is also interested in contact seniors as well as the seniors' election committee. Mae
especially enjoys planning and arranging larger projects, and putting her commitment into
something that is appreciated by others. Mae is structured and values   open communication.
She gives special priority to transparency from seniors and the upper board vis-à-vis the
foremen.

Mae is well acquainted with the needs that seniors have right now and is ready to take on the
role within seniors that is required of her. She also highlights the importance of maintaining
the traditions within the nation that needed to be de-prioritized due to the pandemic. In
addition to this, Mae places great importance on rebuilding the culture within the nation, at
the same time as she wants to promote the foremen's opportunities to create something new.



Thus, the Sydskånska Nation Election Comittee chooses to recommend Mari-Ling Komber as
a senior member for three semesters.

Köksmästeriet

Osignat (2t) - Elias Sirviö

Elias är nuvarande förman för Osignat, och känner sig ännu inte redo att lämna posten. Han
har bra koll på hur musikscenen ser ut, samt hur man fixar ett bra jobbarlag och får jobbare
att tycka jobbet är kul! Elias vill att gästerna skall lämnas med mersmak efter att ha besökt
Osignat, och ser fram emot att utforska musikscenen i Lund ännu mer för att se till att
Osignat erbjuder intressanta akter som man kanske inte hade stött på annars.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Elias Sirviö till
Osignat-förman  på två terminer.

—

Elias is the current foreman of Osignat, and does not yet feel ready to leave the post. He has a
good grasp of what the music scene looks like, as well as how to fix a good workers’ team
and make workers think of the job as fun! Elias wants the guests to be left with more taste
after visiting Osignat, and looks forward to exploring the music scene in Lund even more, in
order to ensure that Osignat offers interesting acts that you might not have encountered
otherwise.

Thus, the Sydskånska Nation's Election Committee chooses to recommend Elias Sirviö to
Osignat foreman for two semesters.

Osignat (2t) - Vakant

Kafé-förman (2t) - Isak Arvidsson

Isak vill gärna vara med och anordna vad han tycker är nationens mysigaste event. Han har
erfarenhet som jobbare och ser fram emot att få vara mer delaktig i planeringen av eventen.
Han har ett ordentligt filmintresse och hoppas med sina idéer kunna locka fler besökare till
Kafe Matiné.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Isak Arvidsson till
kafé-förman  på två terminer.

Isak wants to be involved and organize what he thinks is the nation's coziest event. He has
experience as a worker and looks forward to being more involved in the planning of the



event. He has a real interest in film and hopes with his ideas to be able to attract more visitors
to Kafé Matiné.

Thus, the Sydskånska Nation's Election Committee chooses to recommend Isak Arvidsson to
Kafé foreman for two semesters.

Kock (2t) - Vakant

Kock (2t) - Vakant

Lunchförman (2t) - Filip Lewinsky

Med erfarenheten som Filip har tror han inte att arbetsuppgifterna som lunchförmän har
skulle vara främmande för honom. Han har god insikt i hur det är att arbeta på sydskånska
och ser fram emot att få sätta sin prägel på ett av eventen. Filip har vana av att behöva arbeta
under press och vet hur han ska hantera stressiga situationer.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Filip Lewinsky till
lunchförman på två terminer.

—

With the experience that Filip has, he does not think that the tasks that lunch foremen have
would be foreign to him. He has good insight into what it is like to work at Sydskånska and
looks forward to making his mark on one of the events. Filip is used to having to work under
pressure and knows how to handle stressful situations.

Thus, the Sydskånska Nation's Election Committee chooses to recommend Filip Lewinsky as
lunch foreman for two semesters.

Lunchförman (2t) - Johanna Bergman

Johanna  är redo att bli en del av gemenskapen på Sydskånska Nationen. Hon är van vid att
laga olika sorters mat, och känner sig bekväm med att laga både vegetariskt såväl som
veganskt. Johanna har därtill idéer kring hur man på ett bra sätt kan sköta logistiken kring
posten, samt hur man skapar en trevlig stämning för sina jobbare såväl som sina gäster.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Johanna Bergman till
lunchförman på två terminer.

—



Johanna is ready to become a part of the community at Sydskånska Nation. She is used to
cooking different kinds of food, and feels comfortable cooking both vegetarian and vegan
dishes. Johanna also has ideas on how to handle the logistics around the post in a good way,
as well as how to create a pleasant atmosphere for her workers as well as her guests.

Thus, the Sydskånska Nation's Election Committee chooses to recommend Johanna Bergman
as lunch foreman for two semesters.

Sexmästeriet

Övermarskalk (2t) - Vakant

Övermarskalk (2t) - Vakant

Sexmästare (2t) - Vakant

Sexmästare (2t) - Vakant

Festförman (2t) - Jessica Segerlind

Jessica har tidigare erfarenhet av att jobba både på Svartklubben och Foxen, men tycker att
Open Club lockar med den frihet och möjlighet till kreativitet det ger. Hennes breda
musiksmak tror hon är en fördel på denna post då hon har flera vitt skilda idéer på koncept.
Jessica har tidigare erfarenhet av stressiga arbetsmiljöer som gjort henne mer förberedd på att
vara ansvarig för en klubb.

Därmed väljer Sydskånska nationen att rekommendera Jessica Segerlind till festförman på
två terminer.

—

Jessica has previous experience of working at both Svartklubben and Foxen, but is more
attracted by Open Club and the freedom and opportunity for creativity it provides. She thinks
her broad taste in music is an advantage in this post as she has several widely differing ideas
on concepts. Jessica has previous experience of stressful work environments that has made
her more prepared to be in charge of a club.

Thus, the Sydskånska Nation Election Committee chooses to recommend Jessica Segerlind to
fest foreman for two semesters.

Festförman (2t) - Ida Kortz



Efter ett års uppehåll känner sig Ida nu redo att komma tillbaka till nationen. Just posten som
festförman lockade Ida då hon ser den som en chans att vara kreativ. Ida har tidigare varit
notarie, såväl som NATU-förman och novischförman. Detta engagemang har gett henne
viktiga erfarenheter som hon vill vidareutveckla i festförmannaposten.

Därmed väljer Sydskånska nationen att rekommendera Ida Kortz till festförman på två
terminer.

—
After a year’s break, Ida now feels ready to return to the nation. The post as fest foreman
attracted Ida when she sees it as a opportunity to be creative. Ida has previously been notary
at the nation, as well as the NATU foreman and novice foreman. This commitment has given
her important experiences that she wants to further develop in the fest foreman position.

Thus, the Sydskånska Nation Election Committee chooses to recommend Ida Kortz to fest
foreman for two semesters.

Svartklubben (2t) - Klara Norén

Som sittande förman för Svartklubben sedan ett år tillbaka känner Klara att hon har blivit
varm i kläderna som klubbförman och vill nu utnyttja sin fulla potential för nationens bästa.
Med sin erfarenhet vill hon fortsätta bygga Svartklubbens varumärke utåt och även utforska
mer nischade teman för att locka insatta entusiaster av musikgenren.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Klara Norén till
Svartklubbenförman  på två terminer.

—-----------------------

As one of the current foremen of Svartklubben, Klara feels that she has mastered the role as
club forman and now wants to use her full potential for the nation's best. With her experience,
she wants to continue to build Svartklubben's brand outwards and also explore more niche
themes to attract experienced enthusiasts of the music genre.

Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Klara Norén as
Svartklubben forman for two semesters.

Svartklubben (2t) - Stefan Fjellander

Efter att ha suttit på posten i en termin och tyckt att det varit väldigt givande känner Stefan att
hen vill applicera sina kunskaper mer för att driva klubben framåt. Den kommande terminen
känner Stefan att det hade varit roligt att få boka en live-spelning för att få in lite andra namn
än de som brukar hittas i DJ-listorna och på så sätt få lite mer bredd och locka folk till
nationen.



Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Stefan Fjellander till
Svartklubbenförman på två terminer.

—----------------
After having had the position for a semester and thinking that it has been very rewarding,
Stefan feels that they want to apply their knowledge more and drive the club forward. The
coming semester, Stefan feels that it would be fun to book a live gig to get a little different
names than those usually found in the DJ lists and thus get a little more width and attract
people to the nation.

Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Stefan Fjellander
as Svartklubben forman for two semesters.

Svartklubben (2t) - Mohammed Karawi

Efter att ha jobbat på Svartklubben och känt sig välkomnad i jobbarlaget känner Mohammed
att han är redo att ta sig an rollen som förman. Som någon som har erfarenhet av effektivt
arbete och trivs med att jobba under stressiga situationer, känner Mohammed att han har vad
som krävs för att leda ett jobbarlag genom en fartfylld klubbkväll. Han har även idéer om
klubbteman som kan föra klubben till nya roliga höjder.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Mohammed Karawi
till Svartklubbenförman på två terminer.

—----
After having worked at Svartklubben and felt welcome in the working team, Mohammed
feels that he is ready to take on the role of foreman. As someone who has experience of
efficient work and enjoys working in stressful situations, Mohammed feels that he has what it
takes to lead a team of workers through a fast-paced club night. He also has ideas about club
themes that can take the club to new fun heights.

Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Mohammed
Karawi as Svartklubben forman for two semesters.

Foxen-förman (2t) - Vakant

Foxen-förman (2t) - Vakant

Foxen-förman (2t) - Vakant

Pubförman (2t) - Louise Hägg



Som sittande pubförman har Louise hunnit samla på sig stor erfarenhet av arbetet med puben.
Förutom att genomföra en jazz- och frukostpub, vill hon även ta tillbaka det populära Irish
Pub-konceptet. Louise belyser vikten av att lyssna på sina jobbare för att få en bra stämning
inom jobbarlaget. Hon vill även fokusera på pubens marknadsföring, och att se till att puben
har en välkomnande och öppen atmosfär.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Louise Hägg till
pubförman på två terminer.

—
As a current pub foreman, Louise has gained a great deal of experience working with the pub.
In addition to creating a jazz and breakfast pub, she also wants to bring back the popular Irish
Pub concept. Louise highlights the importance of listening to her workers to get a good
atmosphere within the working team. She also wants to focus more on the pub's marketing,
and to ensure that the pub has a welcoming and open atmosphere.

Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Louise Hägg as
Pub forman for two semesters.

Pubförman (2t) - Minna Räsänen

Som medlem i SSK känner Minna nu att det är dags att engagera sig i nationen och puben
känns mest lockande. Som någon som gillar att arbeta i lag och är något av ett
planerings-freak har hon idéer om temakvällar som quiz-kvällar och English pub.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Minna Räsänen till
pubförman på två terminer.

—

As a member of SSK, Minna now feels that it’s time to get more involved in the nation and
the pub is the most appealing post. As someone who likes to work in teams and is something
of a control freak, she’s got ideas about theme nights such as quiz-nights and an English pub.

Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Minna Räsänen as
Pub forman for two semesters.

Pubförman (2t) - Viktoria Engström

Viktoria ser fram emot att ta sig an rollen som pubförman, där hon är vill arbeta med att göra
den redan mysiga puben ännu mysigare. Med erfarenhet av att ha jobbat puben tidigare, har
Viktoria god insikt i vad som krävs av en pubförman. Dessutom vill hon arbeta för att alla



som jobbar med henne ska ha det så roligt som möjligt, då hon tycker att det är det viktigaste
med att engagera sig i nationen.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Viktoria Engström till
Pubförman på två terminer.

Viktoria is looking forward to taking on the role of pub foreman, where she wants to work on
making the already cozy pub even more cozy. With experience of having worked in the pub
before, Viktoria has good insight into what is required of a pub foreman. In addition, her aim
is for everyone who works with her to have as much fun as possible, as she thinks it is the
most important thing when involved in the nation.

Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Viktoria
Engström as Pub forman for two semesters.

Sittningsförman (2t) - Vakant

Sittningsförman (2t) - Vakant

PR/NATU

Fotoförman (2t) - Vakant

Fotoförman (1t) - Vakant

Grafiker (2t) - Vakant

Novischförman (2t) - Matilda Sande

Matilda vill ge alla novischer ett bra första intryck av nationen. Hon beskriver Sydskånska
Nationen med ord som omtänksamhet, värme och kreativitet, och det är just detta hon vill ge
vidare till nya medlemmar. Hon har god erfarenhet av posten såväl som Sydskånska
nationens profil, och vill skapa en inkluderande novischperiod med en synlig förmannakår,
genom exempelvis sällskapsspelskvällar, i både större och mindre grupper.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Matilda Sande till
Novischförman på två terminer.

—
Matilda wants to give all novices a good first impression of the nation. She describes the
Sydskånska Nation with words such as care, warmth and creativity, and this is exactly the
impression she wishes to pass on to new members. She has extensive experience of the post
as well as the profile of the Sydskånska Nation, and wants to create an inclusive novice



period with a visible foremen group, for example through board game evenings, in both
larger and smaller groups.

Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Matilda Sande as
Novice Foreman for two semesters.

Novischförman (1t) - Ella Regnell

Ella har länge velat engagera sig i nationen, och tycker att posten som novischförman skulle
passa henne utmärkt. Hon har tidigare varit ansvarig för nollningen på sin sektion och hoppas
att med den erfarenheten kunna bidra till att skapa en bra novischperiod för alla Sydskånskas
nya medlemmar.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Ella Regnell till
Novischförman på en termin.

—

Ella has long wanted to get involved in the nation, and thinks that the position as novice
foreman would suit her perfectly. She has previously been responsible for zeroing in on her
section and hopes that with that experience she will be able to contribute to creating a good
novice period for all of Sydskånska's new members.

Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Ella Regnell as
Novisch Foreman for two semesters.

Internationell sekreterare (2t) - Kevin Boodhram

Som internationell student känner Kevin till svårigheterna med att komma till ett nytt land
och vet att det är viktigt att ha ett socialt sammanhang. Han vill därför hjälpa de nya
lundastudenterna att hitta vänner och känna sig välkomnade. Då han själv nyligen valde att
bli förman på SSK för nationens vänliga atmosfär, ser han fram emot att ännu starkare få rikta
gemenskapen utåt och mot Lunds internationella studenter.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Kevin Boodhram till
Internationell Sekreterare på två terminer.

—

Being an international student himself, Kevin knows the struggles of coming to a new
country and recognizes that it’s important having a social context. He wants to help new
students in Lund to make friends and feel welcomed. Having recently chosen to become a



foreman at SSK for the friendly atmosphere, Kevin is looking to further direct that
friendliness towards the international students of Lund.

Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Kevin Boodhram
as International Secretary for two semesters.

Idrottsförman (2t) - Markus Gerholm

Markus har ett stort idrottsintresse. Han är motiverad att utvidga posten, dels genom att
fokusera på sporter som inte spelas i lag, men även genom att få in ett större fokus på träning
och hälsa. Markus föreslår även att idrotter såsom yoga och klättring kan få ta större plats.
Större sammankomster och tävlingar mellan nationerna är också något som han är intresserad
av att utveckla.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Markus Gerholm till
idrottsförman på två terminer.

—

Markus has a great interest in sports. He is motivated to expand the post, partly by focusing
on sports that are not played in teams, but also by bringing in a greater focus on training and
health. Markus also suggests that sports such as yoga and climbing may take up more space.
Larger gatherings and competitions between nations are also things he is interested in
developing.

Thus, Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Markus Gerholm as
sports foreman in two semesters.

NATU-förman (2t) - Vakant

Övriga Poster

Tvättförman (2t) - Vakant

Ljud & Ljus (2t) - Vakant

Sångförman (2t) - Jonas Strandberg

Jonas har suttit som sångförman i två terminer och känner att han erhållit kompetenser som
han inte vill låta gå till spillo, då han först nyligen uppnått sin fulla potential. Med sin
erfarenhet har han god insikt i vad uppdraget innebär och tycker att det är väldigt roligt att få
representera nationen.



Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Jonas Strandberg till
Sångförman på två terminer.

—

Jonas has been the lead singer for two semesters and feels that he has acquired skills that he
does not want to let go to waste, as he’s only recently reached his full potential. With his
experience, he has good insight into what the post entails and thinks it’s very rewarding to
represent the nation.

Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Jonas Strandberg
as Song forman for two semesters.

IT/Webb- förman (2t) - Lina Lysobyk

Lina har redan suttit 2 terminer på posten som IT/Webb-förman och har därmed god insikt i
vad postens olika ansvarsområden är. Lina har påbörjade projekt som hon gärna fortsätter
med, där hennes intressen kombineras med att utveckla nationen. Dessutom ser Lina posten
som ett bra tillfälle att få tillämpa de kunskaper hon lärt sig i studierna, samt bra förberedelser
inför framtida jobb.

Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Lina Lysobyk till
IT/Webb-förman på två terminer.

–

Lina has already spent 2 semesters at the post as IT / Web foreman and thus has good insight
into what the post's different areas of responsibility are. Lina has started projects that she is
happy to continue with, where her interests are combined with developing the nation. In
addition, Lina sees the post as a good opportunity to apply the knowledge she learned in her
studies, as well as good preparation for future jobs.

Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Teddy Strandberg
as Vieri forman for two semesters.

Vieriförman (2t) - Teddy Strandberg

Efter 5 terminer som pubförman vill Teddy nu vara med och starta upp ett ordentligt vieri.
Han har många idéer om vad som skulle kunna förbättra sammanhållningen inom
fömannakåren, samt planer på evenemang han vill genomföra. Teddy förstår vikten av att ha
evenemang som passar för alla, både med och utan alkohol.



Därmed väljer Sydskånska Nationens Valberedning att rekommendera Teddy Strandberg till
Vieriförman på två terminer.

—

After 5 semesters as pub foreman, Teddy now wants to be involved and start up a proper
vieri. He has many ideas about what could improve the cohesion within the foremen group,
as well as plans for events he wants to carry out. Teddy understands the importance of having
events that are suitable for everyone, both with and without alcohol.

Thus, the Sydskånska Nation’s Election Committee chooses to recommend Teddy Strandberg
as Vieri forman for two semesters.


