
 PQS (2t) - Vakant 

 Sexmästare (2t) - Vakant 

 Svartklubben (1t) - Vincent Bannura 
 SVE 
 Vincent har jobbat på nationen många gånger och har god förståelse för hur 
 klubbverksamheten funkar på ssk. Han har också varit aktiv inom sin sektion på lth och 
 skapat sig en bred erfarenhet inom studentlivet. Han har många tankar kring hur man 
 engagerar sina jobbare och skapar en bra stämning i jobbar lagen. Han ser fram emot att 
 kunna bidra till nationen och till att utveckla syndskånskas klubbverksamhet. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Vincent Bannura till 
 Svartklubbenförman på 2 terminer. 

 ENG 
 Vincent has worked at the nation many times and has a good understanding of how club 
 operations work at ssk. He has also been active within his section at lth and created a broad 
 experience in student life. He has many ideas about how to engage your workers and create a 
 good atmosphere in the workplace. He looks forward to being able to contribute to the nation 
 and to developing Syndskån's club activities. 

 Thus, the Sydskånska nation’s election committee chooses to recommend Vincent Bannura to 
 Svartklubben forman for 2 semesters. 

 Svartklubben (2t) - Arvid Bergh 
 SVE 

 Arvid har varit förman under höstterminen och där kommit med nya innovativa idéer. Detta 
 tänker han ta med sig in i svartklubben för att ytterligare förbättra klubben. Arvid tycker det 
 är viktigt att alla tar det ansvarsområdet som de är bra på och är bekväm med. Han gillar 
 musiken på svartklubben och ser fram emot att lära sig mer om klubbverksamhet. Arvid har 
 heller inget emot ta toaletterna efter klubben. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Arvid Bergh till 
 Svartklubbenförman på 2 terminer. 

 Arvid has been the foreman during the autumn term and has come up with new innovative 
 ideas. He intends to take this into the black club to further improve the club. Arvid thinks it is 
 important that everyone takes on the area of   responsibility that they are good at and are 
 comfortable with. He likes the music at the black club and looks forward to learning more 
 about clubbing. Arvid also doesn't mind taking the toilets after the club. 



 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Arvid Bergh to 
 Black Club chairman for 2 semesters. 

 Svartklubben (2t) - Ellen Lund 
 SVE 
 Ellen har tidigare varit förman på Wermlands nation såväl som jobbat bar under Karnevalen. 
 Hon har jobbat Sverklubben på Sydskånska, har koll på vad det innebär att vara klubbförman 
 och är beredd på att ta sig an de uppgifter andra inte är sugna på att ta. Hon vet värdet av att 
 föra en god dialog, se till att alla känner sig bekväma och har en särskilt god känsla för 
 hantering av berusade människor. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Ellen Lund till 
 Svartklubbenförman på 2 terminer. 

 ENG 
 Ellen has previously been a foreman at Wermland's nation as well as worked the bar during 
 Karnevalen. She has worked for Svartklubben at Sydskånska, knows what it means to be a 
 club foreman and is prepared to take on the tasks others are not keen on taking on. She knows 
 the value of having a good dialogue, making sure everyone feels comfortable and she has a 
 particularly good sense of taking care of people that are too intoxicated. 

 Thus, the Sydskånska nation’s election committee chooses to recommend Ellen Lund to 
 Svartklubbenforman for 2 semesters. 

 Svartklubben (2t) - Viktoria Engström 
 SVE 
 Viktoria är insatt i vad arbetet som svartklubbenförman innebär och har jobbat både klubb, 
 pub och skvalborg. Hon är dessutom mycket insatt i den musik som spelas och tycker att 
 svartklubben är en ljuskälla i Lund. Med idéer kring teman, hur man hittar DJs och hur man 
 ser till att fixa en så bra klubb som möjligt tror vi att Viktoria hade varit en tillgång för 
 nationen och förmannalaget. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Viktoria Engström till 
 Svartklubbenförman på 2 terminer. 

 ENG 
 Viktoria is familiar with what the work as a Svartklubben foreman entails and has worked at 
 both clubs, pubs and Skvalborg. She is also very familiar with the music that is played and 
 thinks that Svartklubben is a source of light in Lund. With ideas around themes, how to find 
 DJs and how to make sure to make the club as good as possible, we believe that Viktoria 
 would be an asset to the nation and the foreman team. 



 Thus, the Sydskånska nation’s election committee chooses to recommend Viktoria Engström 
 to Svartklubbenforman for 2 semesters. 

 Foxen (2t) - Sean Palmer 
 SVE 
 Efter lång erfarenhet av att jobba denna klubb har Sean utmärkt koll vad som gör Foxen till 
 Foxen. Han värnar om att musiken ska hålla sig till tema, se till att jobbare såväl som 
 besökare trivs på klubben och vill fortsätta hålla trevliga event med Foxens jobbarlag, jobbare 
 och förmän utanför arbetet. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Sean Palmer till 
 foxenförman på 2 terminer. 

 ENG 
 After long experience of working this club, Sean has an excellent grasp of what makes Foxen 
 Foxen. He wants to make sure the music playing sticks to the theme and ensure that workers 
 as well as visitors enjoy themselves at the club. Sean also wants to continue holding fun 
 events outside of work with Foxen's worker team, workers and the Foxenforemen. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Sean Palmer to 
 Foxenforman for 2 semesters. 

 Foxen (2t) - Maja Andersson 
 SVE 
 Maja sitter sedan förra nationsmötet på posten som foxenförman, och är sugen på att förlänga 
 den mandatperioden. Hon är därmed väl insatt i arbetsuppgifterna som klubbförman. Hon har 
 idéer för teman på framtida klubbar, samtidigt som hon vet att stor vikt och mycket 
 ansträngning måste läggas vid att att få jobbare såväl som gäster att trivas. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Maja Andersson till 
 foxenförman på 2 terminer. 

 ENG 

 Since the last nation meeting, Maja has been on the post of foxen foreman, and is eager to 
 extend that mandate. She is thus well versed in the duties of a club foreman. She has ideas for 
 the theme of future clubs, while knowing that great importance and a lot of effort must be put 
 into making workers as well as guests feel comfortable 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Maja Andersson to 
 Foxen foreman for 2 semesters. 



 Foxen (2t) - Fritiof Åberg 
 SVE 
 Fritiof har varit en engagerad som klubbjobbare på sydskånska länge men han känner att han 
 hjärta brinner för foxen. Han har ett stort intresse för musiken och kommer använda detta i 
 sitt förmanskap. Han har en stor lista med nya idéer till klubben och han ser fram emot 
 diskutera med de andra förmännen. Fritiof är noggrann i sitt arbete och håller sitt lugn även i 
 stressiga situationer. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Fritjof Åberg till 
 foxenförman på 2 terminer. 

 ENG 
 Fritiof has been a committed club worker in Sydskånska for a long time, but he feels that his 
 heart burns for the fox. He has a great interest in music and will use this in his leadership. He 
 has a long list of new ideas for the club and he looks forward to discussing them with the 
 other foremen. Fritiof is meticulous in his work and keeps his cool even in stressful 
 situations. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Fritjof Åberg to 
 Foxen foreman for 2 semesters. 

 Festförman (2t) - Marianne Aidoo 
 SVE 
 Marianne har jobbat ett flertal av höstens klubbar och känner sig nu redo att ta steget till att 
 bli förman. Hon pluggar musikproduktion och har ett stort intresse av musik. Hon har många 
 ideer kring teman och ser fram emot att kunna vara med och utveckla sydskånska nationens 
 klubbverksamhet. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Marianne Aidoo till 
 Festförman på 2 terminer. 

 ENG 
 Marianne has worked in several of the autumn's clubs and now feels ready to take the step to 
 become a foreman. She studies music production and has a great interest in music. She has 
 many ideas about themes and looks forward to being able to participate in developing the 
 South Scanian nation's club activities. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Marianne Aidoo to 
 Fest foreman for 2 semesters. 

 Pubförman (2t) - Jonas Wachsler 
 SVE 
 Jonas har suttit flertalet terminer på posten som pubförman, och har således bra koll på både 
 postens ansvarsområden och vad det innebär att vara förman på sydskånska nationen. Med 



 sin erfarenhet kan Jonas vara värdefull i upplärning av nya förmän, samtidigt som han kan ta 
 en ledande roll i planeringen inför terminen. Dessutom har Jonas tankar om hur puben skulle 
 kunna införa ett fast jobbarlag. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Jonas Wachsler till 
 pubförman på 2 terminer. 

 ENG 

 Jonas has spent several semesters on the post as pub foreman, and thus has a good grasp of 
 both the post's responsibilities and what it means to be a foreman in the South Scanian nation. 
 With his experience, Jonas can be valuable in training new foremen, while at the same time 
 he can take a leading role in the planning for the semester. In addition, Jonas has thoughts 
 about how the pub could introduce a permanent work team. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Jonas Wachsler to 
 Pub foreman for 2 semesters. 

 Pubförman (2t) - Ingrid Swedberg 
 SVE 
 Ingrid gillar att jobba i grupp och ser kommunikation som en viktig del. Hon ser också bra 
 förberedelser som nyckeln till en lyckad pub. Hennes jobb på SJ vilket gör att hon har mycket 
 erfarenhet av berusade personer, vilket också gör henne väl förberedd inför puben. Ingrid har 
 inte varit länge i lund men har redan skaffat sig en kärlek till SSK och i synnerhet puben. Vi 
 tror hon skulle vara en självklar och värdefullt tillägg till puben. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Ingrid Swedberg till 
 pubförman på 2 terminer. 

 Ingrid likes to work in groups and sees communication as an important part. She also sees 
 good preparation as the key to a successful pub. Her job at SJ means that she has a lot of 
 experience with drunk people, which also makes her well prepared for the pub. Ingrid has not 
 been in Lund for long but has already acquired a love for SSK and especially the pub. We 
 think she would be an obvious and valuable addition to the pub. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Ingrid Swedberg to 
 Pub foreman for 2 semesters. 

 Pubförman (2t) - Leo Rexare 
 SVE 
 Leo har jobbat på nationen under hösten och bekantat sig med lokalerna och nationens arbete. 
 Han uppskattar torsdagspubens tema pubar och har flera ideer på hur man kan utveckla det 
 och har många egna ideer bland annat ideer om att ha en jazzpub. Han tycker om att jobba i 



 köket och planera mat efter tema och sammanhang. Han har tidigare suttit som Kafé matiné 
 förman men vill nu gå över till att få jobba ännu mer med matlagning och bar verksamhet, 
 och kunna kombinera mat och dryck med musik. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Leo Rexare till 
 pubförman på 2 terminer. 

 ENG 
 Leo has worked at the nation during the autumn and familiarized himself with the premises 
 and the nation's work. He appreciates the Thursday pub's theme of pubs and has several ideas 
 on how to develop it and has many ideas of his own, including ideas about having a jazz pub. 
 He enjoys working in the kitchen and planning food according to theme and context. He has 
 previously sat as Kafé matiné foreman but now wants to switch to working even more with 
 cooking and bar operations. And be able to combine food and drink with music. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Leo Rexare to Pub 
 foreman for 2 semesters. 

 Osignat (2t) - Hjalmar Nedin 
 SVE 
 Hjalmar har spelat med sitt band på osignat 2020 och har ett stort musikintresse. Han vet vad 
 som krävs tekniskt för att rodda ihop ett event med livespelningar.  Han har många ideer för 
 vad för typ av band man kan ha och hur man skapar bra live event. Han har jobbat på 
 nationen en del i höst och ser fram emot att ta steget till att bli förman. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Hjalmar Nedin till 
 osignat förman på 2 terminer. 

 ENG 
 Hjalmar has played with his band on Osignat in 2020 and has a great interest in music. He 
 knows what is required technically to organize an event with live performances. He has many 
 ideas for what kind of bands you can have and how to create good live events. He has worked 
 at the nation for a while this autumn and is looking forward to taking the step to become 
 foreman. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Hjalmar Nedin to 
 Osignat forman for 2 semesters. 

 Osignat (2t) - Sebastian Lindbom 
 SVE 
 Sebastian är sugen på att bli mer aktiv på nationen och träffa andra förmän. Han har 
 erfarenhet av att jobba i bar och erfarenhet av att organisera människor från sin värnplikt. 
 Sebastian hade gärnat funnit ett sätt att kunna få in fler människor i lokalen. Han har också 
 arbetat med musiker och på musikfestival, samt är aktiv inom Lunds musikscen. 



 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Sebastian Lindbom till 
 osignatförman på 2 terminer. 

 ENG 
 Sebastian is eager to become more active at the nation and meet other foremen. He has 
 experience working in bars and experience organizing people from his military service. 
 Sebastian would like to find a way to get more people into the room. He has also worked with 
 musicians and at music festivals, and is active in Lund's music scene. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Sebastian Lindbom 
 to Osignatförman for 2 semesters. 

 Kock (2t) - Agnes Månsson 
 SVE 
 Agnes har tidigare varit engagerad i olika föreningar och här på Sydskånska har hon jobbat 
 särskilt dedikerat till köket under sittningar. Hon har ett lugn som skapar god stämning och 
 vet att kommunikation mellan kock och sittningsförman är superviktigt. Vegetarisk mat är en 
 självklarhet och eftersom Agnes har tyckt det mycket roligt att jobba köket vill hon att hennes 
 jobbare ska ha lika kul. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Agnes Månsson till 
 kock på 2 terminer. 

 ENG 
 Agnes has previously been involved in various associations and here at Sydskånska she has 
 worked particularly dedicated to the kitchen during sittnings. Her calmness creates a good 
 atmosphere and she knows that communication between chef and sittningsforeman is super 
 important. Vegetarian food is a no-brainer and since Agnes has had a lot of fun working in the 
 kitchen, she wants her workers to have just as much fun. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Agnes Månsson to 
 Chef for 2 semesters. 

 Lunchförman (2t) - Vakant 

 Lunchförman (2t) - Vakant 

 Kafé Matiné (2t) - Clara Godaly 
 SVE 
 Clara är sittande förman för Kafé Matiné och känner sig inte färdig med posten. Med sin 
 erfarenhet vet hon mycket väl hur evenemanget fungerar och hur man skapar en trevlig kväll 



 för besökarna. Clara har fler idéer på lager som hon gärna vill få chansen att genomföra. Hon 
 har mer att visa och tycker framför allt att jobbet är väldigt mysigt. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Clara Godaly till Kafé 
 Matiné-förman på 2 terminer. 

 ENG 
 Clara is currently foreman for Kafé Matiné and does not feel finished with the post. With her 
 experience, she knows how the event works very well and how to create a pleasant evening 
 for the visitors. Clara has more ideas in store and she would love to have the chance to 
 implement them. She has more to show and, above all, thinks that the job is very cozy. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Clara Godaly for 
 Kafé Matiné foreman for 2 semesters. 

 Kafé Matiné (2t) - Emma La Ek 
 SVE 
 Emma tycker att kafé matiné är en mycket lockande post. Hon ser fram emot att få visa bra 
 filmer, samtidigt som hon får dekorera lokalen mysigt och temaenligt. Emma har tidigare 
 erfarenhet av att jobba inom restaurang vilket skulle hjälpa henne med de övriga delarna av 
 posten. Dessutom ser emma fram emot att får skapa en så trevlig och mysig kväll som möjligt 
 för både jobbare och gäster. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Emma La Ek till kafé 
 matiné-förman på 2 terminer. 

 ENG 
 Emma finds kafé matiné a very tempting post. She looks forward to being able to show good 
 films, while at the same time she gets to decorate the venue cozy and according to the theme. 
 Emma has previous experience of working in a restaurant, which would help her with the 
 other parts of the post. In addition, Emma looks forward to creating as pleasant and cozy an 
 evening as possible for both workers and guests. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Emma La Ek to 
 Kafé Matiné foreman for 2 semesters. 

 Fotoförman (2t) - Wilhelm Evert 
 SVE 
 Wilhelm sitter just nu på posten som fotoförman sen början av hösten. Han är nöjd med sitt 
 arbete och har haft väldigt roligt under tiden. Wilhelm är kunnig inom programmet 
 Lightroom och har närvarat och levererat flitigt under terminen. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Wilhelm Evert till 
 fotoförman på 2 terminer. 



 ENG 
 Wilhelm is currently in the position of photo foreman since the beginning of autumn. He is 
 happy with his work and has had a lot of fun in the meantime. Wilhelm is knowledgeable in 
 the program Lightroom and has attended and delivered extensively during the semester. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Wilhelm Evert for 
 photo forman for 2 semesters. 

 Grafiker (2t) - Jesper Samuelsson 
 SVE 
 Jesper har redan suttit två terminer på posten som grafiker, men tycker att två terminer till på 
 posten skulle vara roligt. Han har erfarenhet från både på och utanför nationen av grafiskt 
 arbete, och har under det senaste året lärt sig syskånskas grafiska profil. Jesper vill dessutom 
 arbeta närmare alla förmannagrupper för att kunna leverera mer grafiskt material till specifika 
 teman. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Jesper Samuelsson till 
 grafiker på 2 terminer. 

 ENG 
 Jesper has already spent two semesters at the post as a graphic artist, but thinks two more 
 semesters at the post would be fun. He has experience from both inside and outside the nation 
 of graphic work, and during the last year has learned the graphic profile of Siskånska. Jesper 
 also wants to work closer to all foreman groups in order to be able to deliver more graphic 
 material for specific themes. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Jesper Samuelsson 
 for graphics forman for 2 semesters. 

 Internationell Sekreterare (1t) - Vakant 

 NATU-förman (2t) - Ella Regnell 
 SVE 
 Ella har redan varit fadder och novischförman här på nationen och har därmed god erfarenhet 
 av att anordna varierande och inkluderande event. Hon vill peppa medlemmar att dra med än 
 så länge icke-medlemmar till Sydskånskas NATU-event så den redan härliga samhörigheten 
 kan innefatta ännu fler härliga människor. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Ella Regnell till 
 NATU-förman på 2 terminer. 

 ENG 



 Ella has already been a mentor and novice foreman here at the nation and thus has good 
 experience in organizing varied and inclusive events. She wants to encourage members to 
 bring so far non-members to Sydskånska's NATU events so that the already wonderful 
 togetherness can include even more wonderful people. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Ella Regnell to 
 NATU-forman for 2 semesters. 

 Tvättförman (2t) - Oskar Jonson 
 SVE 
 Oskar har varit förman på nationen i flera terminer och har en bra förståelse för vad förmana 
 uppdraget innebär. Han har själv erfarit konsekvenser som uppstår när tvätten inte blivit klar i 
 tid inför event och har därför full förståelse för hur tvätt förmannens jobb påverkar hela 
 nationens verksamhet. Han ser fram emot att kunna fortsätta vara en del av förmana kåren 
 och bidra till god stämning men ha ett uppdrag som är mer självständigt och inte är lika 
 socialt i sin karaktär. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Oskar Jonson till 
 tvättförman förman på 2 terminer. 

 ENG 
 Oskar has been foreman at the nation for several semesters and has a good understanding of 
 what the task of foreman entails. He has personally experienced the consequences that arise 
 when the laundry is not finished in time for an event and therefore has a full understanding of 
 how the laundry foreman's job affects the entire nation's operations. He looks forward to 
 being able to continue to be part of the forman team and contribute to a good atmosphere, but 
 have a mission that is more independent and is not as social in nature. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Oskar Jonson to 
 Laundry forman for 2 semesters. 

 Vieriförman  (2t) - Hugo Steffner Nickell 
 SVE 
 Hugo sitter för nuvarande på posten som vierie och vill gärna fortsätta med detta då han har 
 flera idéer som han ser fram emot att genomföra. Han planerar bland annat en bowlingkväll 
 och kollar även efter ett eventuellt växthus att ha en vinter sittning i. Hugo har länge varit 
 aktiv i ungdomsförbund vilket har gett honom goda kunskaper i engagera folk och se till så 
 att allt glider på fint. Han ser också inkludering som en viktigt fråga, som han ska fortsätta 
 driva i vieriet. 

 Därmed väljer Sydskånska nationens valberedning att rekommendera Hugo Steffner Nickell 
 till Vieriförman på 2 terminer. 

 ENG 



 Hugo currently holds the position of vieri and would like to continue with this as he has 
 several ideas that he is looking forward to implementing. Among other things, he plans a 
 bowling evening and is also looking for a possible greenhouse to have a winter session in. 
 Hugo has long been active in youth associations, which has given him good skills in engaging 
 people and making sure that everything runs smoothly. He also sees inclusion as an important 
 issue, which he will continue to pursue in the vierie. 

 Thus, the Sydskånska nation's election committee chooses to recommend Hugo Steffner 
 Nickell to Vieri forman for 2 semesters. 


