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Isabella Bergman - PQS

SVE
Isabella vill ge tillbaka till nationen och ser utmaningen som kommer med PQS-posten som
något positivt och utvecklande. Hon ser mycket fram emot att få representera nationen men är
också medveten om ansvaret det innebär. Isabella är organiserad, planerar långt i förväg,
uppmärksammar små detaljer och är inte rädd för att ge förbättringsförslag när hon ser brister
i verksamheter.

Tidigare har Isabella kombinerat plugg, jobb, träning samt fritid och ser därför sig som
rutinerad när det gäller att hålla många bollar i luften. Hon ser kunskapsglappet som corona
har skapat på nationen. Med detta i åtanke strävar hon efter att vara extra tydlig i sin
kommunikation med förmannakåren. På tal om kommunikation ser Isabella detta som A och
O och är hellre transparent om att Quratelet eller PQS inte vet något så alla är med på bollen
hellre än att allmänheten går i ovisshet om vad som händer.

Därmed väljer Sydskånska Nationens valberedning att rekommendera Isabella Bergman till

Proqurator Social på två terminer.

ENG

Isabella wants to give back to the nation and sees the challenge that comes with the PQS post
as something positive and fostering. She is very much looking forward to representing the
nation, but is also aware of the responsibility it entails. Isabella is organized, plans far ahead,
pays attention to small details and is not afraid to make suggestions for improvement when
she sees shortcomings in activities.

In the past, Isabella has combined study, work, training and free time and therefore sees
herself as well prepared for the many tasks of the PQS post. She sees the knowledge gap that
Corona has created in the nation. With this in mind, she strives to be extra clear in her
communication with the foreman. Speaking of communication, Isabella sees this as the most
essential part of the job and would rather be transparent about the Quratelet or PQS not
knowing something than having the public being left in the dark about what is happening.

Thus, the Sydskånska Nation's election committee chooses to recommend Isabella Bergman
to ProQurator Social for two semesters.


