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Mitt namn är Noa Liungman och jag har varit med i nationen i ett år nu. Under den perioden
har jag varit förman för Svartklubben, men även hunnit jobba och delta i de flesta
evenemangen här på nationen (även det fruktade Tegelbruket). Nationen har blivit en plats
där jag känner mig hemma och där mina vänner är, och jag vill ge tillbaka så mycket som
möjligt. Därför hoppas jag få en chans att bli Quratelare, och på så vis kunna ge mer till
nationen än vad som är möjligt som förman. Som Notarie hoppas jag kunna vara personen
som tar på sig mycket av arbetet som sker bakom kulisserna. Jag är otroligt taggad på att få
stötta och leda novischeriet. I min mening är novischperioden en viktig hörnsten i nationens
verksamhet som ger nya medlemmar en anledning att stanna och engagera sig. Vårens
novischperiod blev en succé trots högre deltagande än vad man räknat med, och jag ser
fram emot att höra novischeriets egna utvärdering och framtidsplaner. I Alumniutskottet i
Seniors vill jag satsa på att återbygga alumniverksamheten och organisera evenemang för
alumni som ger dem en anledning att återvända till nationen.

Nationsmötet bör välja mig som Notarie av tre huvudsakliga skäl. För det första är jag relativt
ny i nationen och har mycket kvar att ge. Jag har en stark önskan och vilja att ge nationen så
mycket av min energi som möjligt, och jag känner att det bästa sättet att göra det på är
genom Qurrat. För det andra har jag tiden som krävs för att göra jobbet ordentligt. Jag är
inte rädd för arbetsbördan, och då jag tar ett studieuppehåll från Polkand-programmet nästa
termin kommer jag att ha en stor mängd tid att lägga ner på nationen. För det tredje har jag
erfarenheten och förmågorna som krävs. Jag känner att jag har en god uppfattning av
nationens struktur och Notariens del i den strukturen, jag är redo att ta mig an det ansvar
som innefattas av att sitta i nationens styrande organ, och jag är en god lagspelare. Jag
hoppas kunna bli en del av länken mellan förmännen och Quratelet, en tillgänglig och hårt
arbetande Notarie helt enkelt.


