
Valberedningen informerar
Nu är Lunds nations förtroendeposter för verksamhetsåret 2023 utlysta!
- Har du ett gediget engagemang för Lunds nation?
- Är du en glad och driven person med intresse för ideella organisationer?
- Vill du arbeta på högsta nivå för Lunds nation i ett år och få ovärderliga
erfarenheter, nya vänner och lära dig att driva ett medelstort svenskt företag?

Prokurator Ekonomi
1 januari 2023 – 31 december 2023

Är du intresserad av ekonomistyrning
och budgetarbete?

Som Prokurator Ekonomi är du
ansvarig för nationens ekonomiska
arbete och rutiner. Du har nära kontakt
med förmän i detta arbete kring frågor
som budget och inköp.

Som förberedelse för din kandidatur
rekommenderas samtal med
företrädare samt instudering av
befintliga testamenten.

Husförman
1 januari 2023 – 31 december 2023

Är du intresserad av förvaltning av
fastigheter?

Som Husförman är ditt uppdrag att
agera fastighetsvärd. Du har ansvar för
att bemöta nationens hyresgäster
samt att vara tillgänglig för
hyreshusets löpande verksamhet.

Som förberedelse för din kandidatur
rekommenderas samtal med
företrädare samt instudering av
befintliga testamenten.

Är du intresserad av ovanstående poster? Eller känner du någon som skulle passa dem
perfekt? Föreslå gärna på valberedning@lundsnation.se.

OBS! Förslag ska innehålla kontaktuppgifter till de föreslagna!
Deadline för förslag är 25 september.
Deadline för kandidering är 2 oktober.

Till kandidaturen skall ett personligt brev på max 1 A4 sida bifogas och utöver detta ett CV.
Hör gärna av dig med frågor, eller om du skulle vilja ha mer information om valprocessen, till

Valberedningens ordförande Sebastian Nilsson
på valberedning@lundsnation.se



PR-mästare
1 januari 2023 – 31 december 2023

Är du intresserad av marknadsföring,
projektledning och PR?

Som PR-mästare är du ansvarig för
hela PR-utskottet och nationens
externa marknadsföring. Du jobbar
nära både kuratelet och ditt utskott
och du ska ha en överblick över all
marknadsföring och PR som nationen
producerar.

Som förberedelse för din kandidatur
rekommenderas samtal med
företrädare samt instudering av
befintliga testamenten.

Novischmästare
1 januari 2023 – 31 december 2023

Är du intresserad av att introducera
novischer till nationslivet?

Som Novischmästare har du ansvar för
hela novischperioden under ditt år. Du
är projektledare för novischeriet, men
har även ansvaret för att planera och
utveckla novischperioden under resten
av året.

Som förberedelse för din kandidatur
rekommenderas samtal med
företrädare samt instudering av
befintliga testamenten.

Är du intresserad av ovanstående poster? Eller känner du någon som skulle passa dem
perfekt? Föreslå gärna på valberedning@lundsnation.se.

OBS! Förslag ska innehålla kontaktuppgifter till de föreslagna!
Deadline för förslag är 25 september.
Deadline för kandidering är 2 oktober.

Till kandidaturen skall ett personligt brev på max 1 A4 sida bifogas och utöver detta ett CV.
Hör gärna av dig med frågor, eller om du skulle vilja ha mer information om valprocessen, till

Valberedningens ordförande Sebastian Nilsson
på valberedning@lundsnation.se


