
Presentation seniors

Namn: Assar Wixe
Ålder: 24
Studerar: Statsvetenskap/ Political Science

Vem är du? /Who are you?

Utanför nationen är jag en som älskar att lyssna på musik (främst
elektroniskt och det som spelas på Foxen) och att allmänbilda
mig. Bor på SSKs 3e Våning (aka Gräddis) och studerar min
sista termin på PPE-programmet och hoppas börja studera
master i höst. Utöver detta och nationen sysslar jag mycket med politik och sitter bland annat
som ersättande ledamot i Kommunfullmäktige och Byggnadsnämnden i kommunen.

Outside the nation I am a person who loves listening to music (Mostly electronic and the
music playing at foxen) and educating myself. I live on the 3rd floor (aka Gräddis) at SSK and
I am studying my last semester in the PPE-Programme and I am hoping to start my masters
this autumn. Outside this and the nation i am also active in politics where i am a substitute
member of the local assembly and the city planning committee.

Vad har du gjort på nationen? / What have you done at the nation?

Jag började på nationen HT20 och har sedan dess haft möjlighet att testa på flera olika
förmannaposter! Först som Lunchförman, sen förman för Open Club och nu senast
Novischförman.

I started at the nation in the fall of 2020. Since then i have had the opportunity to test out
several positions. I started as a lunch foreman and after that I have had positions such as
Openc Club foreman and novice foreman as well.

Varför söker du till Seniors? / Wy are you a candidate for seniors (The board)?

Jag söker till seniors för att jag vill bidra med min kompetens som jag har fått från mer än 10
års engagemang inom föreningslivet. I föreningslivet har jag gjort det mesta från leda
föreningen till att sköta ekonomin och detta i organisationer i varierande storlek

Ändamålet som nationen har är ett viktigt sådant. Utan Lunds nationer får vi inte det
studentliv som gjorde att jag dels flyttade till Lund men också stannade kvar. Jag vill helt
enkelt ge tillbaka till det.

I am a candidate for seniors because I want to contribute with my competence from at least
ten years of non-profit organizations. In the non-profits I have done everything from leading to
taking care of the treasury and this in organizations with varying sizes.

The nation's cause is an important one. Without the nations of Lund we don't get to have the
student life that made me move and to stay in Lund. Simply, I just want to give something back
to the student life.

Vad vill du göra som Seniorsledamot? / What do you want to do as a senior?



Jag vill främst jobba med vår så kallade organisationskultur – det vill säga ”det som sitter i
väggarna”. Vi kan ha hur mycket policyer och strategier som helst men i slutet spelar de ingen
roll, Det handlar i slutändan om hur vi faktiskt agerar i organisationen och vilken kultur vi
sätter. Jag kan tänka mig att sitta i alla arbetsgrupper, men tror främst jag hade kunnat göra ett
extra gott arbete inomt Ekonomi-, Verksamhets- och Engagemangsgruppen.

Jag vill också värna om nationens främsta resurs - alla som ideellt som ställer upp i många
timmar och sena nätter för ändamålet att skapa en bättre studenttid för våra medlemmar och
besökare. Detta kan handla om allt från att stärka arbetsmiljön på nationen men också
tydliggörande av uppdrag och beslutsstrukturer exempelvis. Det är också viktigt att vi inte
glömmer av att fortsätta jobba på den trygga miljö som sydskånska är.

I want to work with Sydskånskas organizational culture – basically what is “in the walls”. We
can have many strategies and policies but at the end of the day the thing that matters is how
we actually act. “Culture eats strategy for breakfast”. Regarding the committees I can work in
all but i am specially interested in the economy, activity and dedication committees.

I also want to care for the nation's most important and biggest resource  - the active members
such as workers and foremen that work for our cause to create a better study experience for
our members and visitors. And this could concern everything from improving the working
environment but also clarifying tasks and power structures in the nation. It is also important
thaw we continue working on the safe environment that sydskånska already is.

Varför ska nationsmötet välja dig? / Why should the nation meeting elect you?

Jag är en person som genuint bryr mig om Sydskånska. Föreningar och ekonomi är något som
är genuint roligt att hålla på med för mig. Väljer ni mig så kommer ni få en som brinner för
nationen men som klarar av att ha ett långt perspektiv och ge konstruktiv kritik. Jag söker ert
förtroende och vill förvalta det.

Because I am a person who genuinely cares about Sydskånska. I genuinely like and love to
work with the economy and organizations. If you elect me you will get a board member
passionate about the nation but also manages to have a long-term perspective and give
constructive criticism. I want you confidence and i want to conduct it aswell.


