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Lunds nations valberedning: motivering till nominering 

 
 
KURATOR:  

Kalle Schedin  

Kalle har visat stor förståelse för rollen som kurator. Han har förberett sig väl, har en god syn på ̊
kuratorns roll som ledare och relationen som ledare till förmannakåren. Han har visat förmåga på ̊att 
kunna tänka långsiktigt, samtidigt som han har en realistisk syn på vad han själv kommer kunna 
genomföra baserat på den korta tid han har till sitt förfogande. Med numera minskande mängd 
restriktioner har Kalle även presenterat rimliga strategiska mål för nationen det kommande året.  

Valberedningen är därför mycket stolta över att nominera Kalle Schedin till posten som Kurator  

 
PQS:  

Victoria Enterlöv  

Victoria har visat stor förståelse och respekt för rollen som PQs. Hon har förberett sig väl, samtidigt 
har hon en god syn på sin roll som ledare och relationen som ledare till förmannakåren. Victorias 
reflektioner visar på en nyanserad bild av nationens verksamheter. Hon har god erfarenhet av det 
arbete som rollen innefattar, genom att vara aktiv inom både nation, men även övrigt 
studentengagemang. Med en god förmåga till att tänka långsiktigt har Victoria presenterat flera 
rimliga strategiska mål för nationen det kommande året.  

  
Valberedningen är därför mycket stolta över att nominera Victoria Enterlöv till posten som PQs  

 
 
 
 
 
 
 
 



HUSFÖRMAN: 

Rebecca Nilsson  

Rebecca visar förståelse och stort engagemang för posten som husförman. Rebecca visar på̊ 
en realistisk inställning till vilka svårigheter som åligger posten, samt lösningsförslag på̊ 
dessa. Vi ser även indikationer på ett starkt driv som kan vara till stor fördel i hennes 
framtida arbete. Rebecca har flera idéer på̊ hur huset kan utvecklas och har presenterat vissa 
realistiska strategiska mål.  

Valberedningen är därför mycket stolta över att nominera Rebecca Nilsson till posten som 
Husförman  

 
 
FESTMÄSTARE:  

Cassandra Karlsson  

Cassandra visar på god insikt och förståelse inför rollen som festmästare. Hon har ett stort 
engagemang och realistisk inställning till vilka utmaningar som tillkommer posten. Med sin 
erfarenhet inom sexmästeriet har hon en god insyn i den verksamhet hon kommer att föra. 
Cassandra har förberett sig väl inför rollen och har en sund inställning till ledarrollen.  

Valberedningen är därför mycket stolta över att nominera Cassandra Karlsson till posten som 
Festmästare.  

 
 
SENIORSKOLLEGIET:  

Carl-Magnus Embring Klang  

Carl-Magnus visar god förståelse för rollen som senior och har konkreta idéer för vad han 
vill tillföra till posten. Hans erfarenhet som tidigare kuratel och mästare tror vi kommer 
bidra med värdefulla insikter i rollen som senior.  

Valberedningen är därför mycket stolta över att nominera Carl-Magnus Embring Klang till 
posten som Senior  

Anna Larsen  

Anna visar god förståelse för posten som senior. Hon har en bra syn på̊ tystnadsplikt och 
visar på̊ goda idéer som kommer gynna seniorskollegiet. Med sin tidigare erfarenhet har hon 
en bra översikt över verksamheten och visar på̊ god reflektion kring långsiktighet.  

Valberedningen är därför mycket stolta över att nominera Anna Larsen till posten som Senior  



 
 
AFÖS 
 
Vakant. 


