Kuratorskollegiets valberedning nominerar inför KK-mötet 10 maj 2021

Ordförande för Kuratorskollegiet
Alexandra Gäddnäs
Valberedningen har valt att nominera Alexandra Gäddnäs till ordförande för Kuratorskollegiet á
1 termin, höstterminen 2021. Alexandra sitter just nu som Qurator för Blekingska Nationen.
Hon har under sitt år som Qurator engagerat sig i flertalet av Kuratorkollegiets arbetsgrupper
och har genom sitt arbete fått en utförlig bild av Kuratorkollegiets struktur och även relationen
till andra organisationer. Alexandra anser att samarbetet med samtliga medlemsorganisationer
men även myndigheter och universitet är av stor vikt, speciellt under rådande omständigheter,
och är någonting som hon vill fortsätta jobba med och stärka under sin tid som ordförande.
Som ordförande i Kuratorskollegiet anser Alexandra att det är viktigt att knyta starkare band till
universitetsledningen och samtliga myndigheter. Hon anser även att det är otroligt viktigt att
värna om det starka samarbetet vi har inom Kuratorskollegiet och vill skapa ett positivt klimat
där alla kan yttra sig för att utvecklas vidare och bli starkare tillsammans. Alexandra vill även
jobba vidare på att strukturera upp den administrativa aspekten av Kuratorskollegiet, då detta
kommer gynna samarbetet på sikt. Valberedningen tror därför att Alexandra med sitt driv och
engagemang kommer bli en bra ordförande för Kuratorskollegiet.

Vice-Ordförande för Kuratorskollegiet
Agnes Hedengren
Valberedningen väljer att nominera Agnes Hedengren till vice-ordförande för Kuratorskollegiet á
1 termin, höstterminen 2021. Agnes sitter denna termin som ProQurator Ekonomi på
Sydskånska Nationen, där hon har varit aktiv sedan VT18. Hon har en lång rad av erfarenheter
inom styrelsearbete och ideellt engagemang, och har ett stort driv för Lunds studentliv. Agnes
har engagerat sig både ideellt inom nationen, karnevalen och var även ordförande för
internationella kollegiet HT19 och VT20.
Agnes har många idéer för att utveckla den ekonomiska delen av arbetet inom Kuratorskollegiet,
då hon väldigt gärna vill fortsätta strukturera upp arbetet med dokumenthanteringen. Hon har
även ett stort driv för att upprätthålla ett bra samarbete med medlemsnationerna och andra
externa parter. Hon vill även fortsätta på att bygga en stabil relation med Universitetet för att visa
hur värdefulla nationerna är för Lunds studentliv. Med sin starka bakgrund och det driv hon
besitter anser valberedningen att Agnes kommer bli en bra vice-ordförande för Kuratorskollegiet.

KK-revisor
Axel Hanö - Revisor á 1 termin
Axel har redan suttit som KK-revisor. Han visar gott engagemang och en vilja att fortsätta jobba
med struktur, kontinuitet, och transparens inom KKs ekonomi. Han har tidigare varit heltidare
som VSA. Genom att ha suttit på posten innan har han bra insikt i åtagandet. Med sin erfarenhet
av rollen som revisor och insikt i KK:s ekonomiska historia är valberedningen övertygade om att
han kommer göra ett riktigt bra jobb i rollen som revisor.

Dennis Olsson - Revisor á 1 termin
Dennis har tidigare varit KK-revisor. Han visar goda insikter i vad som behövs på en
revisorspost och har mycket tidigare erfarenhet av ekonomiskt arbete. Hans engagemang för att
strukturera revisionsarbetet och tydligt dokumentera det för efterträdare tillsammans med hans
förmåga att skilja på privatliv och professionella roll är betryggande. Med sitt långvariga
engagemang och tidigare ekonomiska erfarenheter tror valberedningen att Dennis kommer bidra
med bra kunskap och kontinuitet för KK.
Revisorssuppleant á 1 termin
Måns Sjöstedt
KK:s valberedning har valt att nominera Måns Sjöstedt till revisorssuppleant á en termin. Måns
har från sitt år som Proqurator Ekonomi i Västgöta nation förvärvat ovärderliga erfarenheter om
redovisning, intern och extern bokföring samt hur ekonomin för en studentorganisation ser ut.
Han besitter även adekvat akademisk erfarenhet från studier i företagsekonomi och hans
förkärlek för excel gör hom väl lämpad. Att han dessutom är en varm och härlig person som är
lätt att arbeta med gör Måns Sjöstedt till en given revisorssuppleant.

Internationella kollegiet
Cara Warren - ordförande á 1 termin
Cara har sedan 2018 varit engagerad på Blekingska nationen och har där arbetat med flera olika
områden. Cara har tidigare suttit i Internationella kollegiet och visar på goda kunskaper över vad
som kommer krävas av henne som ordförande för Internationella kollegiet. Cara vill under sin
termin som ordförande fokusera på att skapa en bra grund för kollegiet och därifrån anordna
flertalet event för nationernas medlemmar. Cara presenterar flera olika sätt att nå ut till de
internationella studenterna och tycker det är väldigt viktigt att inkludera dessa i nationerna. Med
sin kunskap, erfarenhet och positiva syn på kollegiet tror vi Cara kommer vara en utmärkt
ordförande för Internationella kollegiet.
Mae Marius Comber - vice ordförande á 1 termin
Mae har sedan 2018 varit engagerad inom Sydskånska nationen och har där suttit på flera olika
poster, bland annat posten som internationell sekreterare. Mae visar på goda kunskaper kring
planering och struktur som vi tror kommer gynna henne i posten som vice ordförande i

internationella kollegiet. Mae har flera goda idéer för kollegiet och visar på en god idérikhet. Mae
vill under sin termin som vice ordförande skapa större medvetenhet för internationella kollegiet.
Med sitt engagemang och positiva syn på kollegiet tror vi att Mae kommer vara en utmärkt vice
ordförande för Internationella kollegiet.

NATU-kollegiet
Julia Andersson á 1 termin
Julia har sedan hösten 2018 varit förman på Östgöta Nation och har där jobbat inom olika
ansvarsområden. Idag sitter hon som NATU förman och har under terminen även varit
ordförande inom NATU-kollegiet. Julia har väldigt bra koll på vad som skulle krävas av henne
som ordförande för NATU-kollegiet för HT21 och vill gärna fortsätta sitt arbete med projekten
hon har satt i rullning. Som ordförande för NATU-kollegiet vill Julia arbeta med att kollegiet
skall synas mer och arbeta vidare för att skapa ett bra samarbete mellan nationerna. Dessutom
lägger hon vikt på att alla skall vara välkomna på dessa event och hoppas kunna skapa bättre
gemenskap och kunskap utåt sätt. Med sin insyn i NATU-kollegiet och positiva inställning tror
valberedningen att Julia kommer axla rollen som ordförande galant.
Vice ordf. - Vakant

Idrottskollegiet
Ordf. - Vakant
Vice ordf. - Vakant

TRF
Maja Duveborn - ordinarie á 2 terminer
Maja har under den här terminen som ordförande i KK suttit som ständigt adjungerad i TRFs
styrelse, och trycker på vikten av kontinuitet i den här typen av arbetsorgan. Hon visar på mycket
god inblick i det nuvarande styrelsearbetet, och finns det något hon skulle vilja utveckla så är det
framförallt hur rapporteringen mellan TRF och KK ser ut. Valberedningen har inga tvivel om att
Maja kommer att fortsätta främja nationernas intresse som ordinarie ledamot i TRF lika väl som
hon har gjort under sin tid som ordförande i KK.
Erik Sveningsson - ordinarie á 2 terminer
Erik har flera år på nacken inom Studentlund och god erfarenhet av Terminsräkningsföreningen.
Redan under sitt kuratelsår satt han som ledamot i TRF, och sedan dess har han också innehaft
posten som VSA. Idag är han suppleant i TRFs styrelse och fortsätter ha både god förståelse för
vad arbetet innebär och goda idéer om hur det på sikt skulle kunna utvecklas. Med bakgrund i
det så har valberedningen stort förtroende för att Erik är väldigt kunnig och insatt vad gäller
TRFs arbete, och att han som ordinarie ledamot kommer att göra ett fortsatt utmärkt jobb för
styrelsen.

Frida Gustavsson - suppleant á 2 terminer
Frida började studera i Lund för fyra år sedan, och har en dubbelkandidat i företagsekonomi och
informatik. Hennes intresse för ideellt arbete började inte i studentlivet utan Frida har engagerat
sig redan tidigare, bland annat i amatörteater, och säger sig ha mycket styrelseerfarenhet. Inom
studentlund har hon främst varit aktiv på ÖG nation, och har i KK tidigare suttit som
ordförande för NATU. Valberedningen tycker att Frida visar på en mycket god förståelse för vad
arbetet i TRFs styrelse innebär, och tror att hon kan vara en bra tillgång som suppleant.
Petter Hallin - suppleant á 2 terminer
Petter kommer från Lund och säger sig tidigt ha blivit ”indoktrinerad i det studentikosa” tack
vare Lundakarnevalen, vilket också senare skulle bli där han först engagerade sig som
studentlivsaktiv. Hans fortsatta engagemang har inkluderat spex, seniorsarbete, ett mandat som
övermarskalk för nationens bal och nu senast ett kuratorskap, allt på Kristianstad nation. Inför
Terminsräkningsföreningens arbete ställer sig Petter försiktigt ödmjuk men samtidigt uppenbart
intresserad och med uppvisat goda kompetenser. Med sin bredd av erfarenheter och en
onekligen stor vana vid styrelsearbete tror valberedningen att Petter kan vara till stor hjälp för
TRF som suppleant i styrelsen.

Huskollegiet
Erika Steen - Ordförande á 1 termin
Erika har tidigare varit aktiv inom Sydskånska nationen och sitter just nu som husförman. Under
sin tid som husförman har hon blivit intresserad av Huskollegiet och har många idéer för hur
man kan arbeta vidare med Huskollegiet för att göra det till välfungerande samarbete mellan
husförmännen i Lund. Erika visar på en god kunskap om Huskollegiet, och även dess svårigheter
men också dess möjligheter. Erika vill under sin period som ordförande för Huskollegiet arbeta
med att skapa ett tryggt forum för utbyte, men även fortsätta arbeta på sammanhållningen
mellan husförmän på olika nationer. Med sin erfarenhet, engagemang och goda idéer tror vi
Erika kan axla rollen som ordförande för Huskollegiet galant.
Vice ordf. - Vakant

Kuratorskollegiets seniorskollegium
Johanna Turfors á 2 terminer
Johanna har nu suttit som PR-chef på Sydskånska Nationen i ett år och under den tiden fått upp
intresset för Kuratorskollegiet genom att bland annat representera nationerna i Studentlunds
kommunikationsgrupp. Hon har bakgrund inom många olika former av ideellt engagemang
genom hela sin uppväxt och har stor erfarenhet av att balansera olika engagemang, arbete och
studier. Hon anser att arbetet inom Kuratorskollegiet är väldigt viktigt för att få samman

nationerna och vill stötta presidiet i de många utmaningar vi står inför i och med pandemin. För
Johanna är det en självklarhet att vara med på KK-möten och förmöten, och det hoppas hon
kommer prägla hennes tid i KK-seniors. Anser det mycket viktigt att stötta presidiet och därför
få insikt i deras arbete från mötena. Utöver detta vill hon arbeta med notariekollegiet i och med
att hon själv suttit med där under sitt år som quratelare och driva frågor såsom arbetsmiljö och
psykisk hälsa. Framför allt ser Johanna fram emot att prova något nytt och ser posten som
KK-senior som perfekt för det! Utifrån allt detta är valberedningen säkra på att hon hade gjort
ett riktigt bra jobb som senior.
Max Danielsson á 2 terminer
Under 2020 har Max suttit som PQE på Kristianstad Nation och önskar nu få fortsätta sitt
studentengagemang inom Kuratorskollegiet. Som person är Max lugn, eftertänksam och gillar att
ta grundade beslut. Han är en driven person som har en lång bakgrund inom studentlivet, både
inom TLTH och inom nationslivet där han nu även sitter som seniorsledamot på Kristianstad
Nation. Som KK-senior vill Max lägga fokus på utvecklingen och uppföljningen av KKs
ekonomi och hjälpa till med sin kompetens inom ekonomikollegiet. Medlestappet är ett problem
som kommer behövas arbetas på och något Max vill stötta presidiet i. Baserat på hans tidigare
engagemang och driv är valberedningen övertygade om att Max kommer göra ett väldigt bra
jobb som senior.

Ludvig Eriksson á 2 terminer
KK:s valberedning har valt att nominera Ludvig Eriksson till ledamot i KK:s seniorskollegium.
Ludvig har under sin nu mycket respektabla tid i Lund förvärvat stor erfarenhet inom primärt
den två andra benen inom studentlund: AF och kårerna. Ludvig har arbetat ett år som heltidare
för teknologkåren och nu senast som Edil för AF-borgen, något som ger honom en unik insyn i
studentlivet i stort. Vi i valberednigen tror att Ludvigs erfarenhet i kombination med hans driv
gör honom mycket värdefull för KK:s seniorskollegium och vi är övertygade om att han kommer
utföra uppgiften med bravur!

