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Nationens betydelse för studenter
 Jag som många andra har flyttat en längre bit för att studera i Uppsala. Det har gått ett år sedan

jag tog mitt pick och pack och drog från Växjö Småland för att plugga i Uppsala. I början var det

läskigt, jag kände ingen och var helt ny i staden, jag hade endast varit i Uppsala en gång tidigare.

Jag hade hellre aldrig bott själv, det var mycket nytt på en gång. När studierna började och

studentlivet sattes igång var det dags för mig att välja nation. Det var inget svårt val, jag kommer

från Småland och kände att jag ville ha en mysig nation med en bra pub och det var Smålands.

Nationen blev som ett litet hem hemifrån. Jag träffade andra smålänningar och kände för första

gången att det var skönt att äntligen höra lite småländska, en dialekt som jag tidigare varit trött

på. Mitt första evenemang på nationen var reccemottagning där det serverades mat och dryck.

Under den kvällen fick jag ett smakprov på Smålands Nation. När jag kom dit kände jag ingen och

jag ville gå utanför min comfortzone. I stunden var det läskigt men nu i efterhand var det ett av de

bästa besluten jag tagit. Jag träffade en massa andra studenter från olika program samt andra

aktiva på nationen. Det var dessa möten som inspirerade mig till att också bli aktiv, jag såg alla

dess fördelar. Mitt första ämbete var fotograf för nationen, men på grund av pandemin blev det

inget. När det sedan var dags att söka till ett nytt ämbete fick jag höra om redaktörs ämbetet och

fastnade direkt. Så länge jag kan minnas har jag drömt om att få jobba med att skriva. Med detta

ämbetet såg jag möjligheter till att skaffa erfarenhet inför framtiden och som en paus från

studierna, vilket är välbehövligt. Att vara redaktör gör så att även om man inte alltid kan vara på

plats och umgås på nationen, så kan man alltid bidra och vara aktiv samtidigt som man får arbeta

med ett av sina största intressen och utvecklas som person

L E D A R E
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F r i d a  J o h a n n i s o n



Rasken #3 2021 4

LANDSKAP
Kallelse till

SMÅLANDS NATION
D E N  1 8  O K T O B E R  2 0 2 1  K L .  1 7 . 3 0  Å  



1)   Landskapets öppnande 

2)   Val av två justerare tillika rösträknare 

3)   Godkännande av kallelseförfarandet 

4)   Godkännande av föredragningslistan

5)   Godkännande av föregående landskapsprotokoll 

a)   2021-05-17

6)   Verksamhetsberättelse Nationsstyrelsen VT21

7)   Granskningsberättelse över och fråga om ansvarsfrihet   

       för den icke-ekonomiska förvaltningen

a)   Kulturvärden

b)   historiografen, 

c)   bibliotekarien och biblioteksnämnden, 

d)  nationsvännen, 

e)   åtta klubbverkare, 

f)    två recentiorsvärdar, 

g)   en idrottsledare, 

h)   en arkivarie, 

i)    sekreteraren, 

j)    en internationell sekreterare, 

k)   sånganföraren, 

l)    en redaktör, 

m)  kapellmästaren, 

n)   IT-ansvarig, 

o)   kårmarskalken,

p)   en fanbärare, 

q)   sex fikavärdar, 

r)    sex fredagslyxare, 

s)   körrepresentanterna, 

t)   hovmästaren, 

u)  uthyrningsansvariga, 

v)   teaterledaren, 

w)  en stipendiesekreterare, 

x)   en klubbmästare, 

y)   en sexmästare, 

z)   en gasquemästare

å)   sekreteraren av fastighetsstyrelsen

8)   Val (VT22-HT22 om inte annat anges)

a)   en andre kurator 

b)   en ordförande av nationsstyrelse och landskap

c)   en verksamhetrevisor

d)  en ledamot av fondförvaltningsnämnden (VT22-HT24)

e)   en sekreterare av fondförvaltningsnämnden

f)    två ledamöter av nationsstyrelsen

g)   en ledamot av nationsstyrelsen (VT22-HT23)

h)   två ledamöter av fastighetsstyrelsen (VT22-HT23)

i)   verkställande ledamot av 

      fastighetsstyrelsen (VT22-HT23)

j)   tre ledamöter av stiftelsen 

     Smålandsgården (VT22-HT24)

k)  sex ledamöter av allmänna stipendienämnden

l)   en klubbmästare

m) en ordförande av valberedningen

9)   Fyllnadsval

a)   åtta klubbverkare (HT22)

b)   en ledamot av biblioteksnämnden (HT21-VT22)

c)   två ledamöter av valberedningen (HT21-VT22)

d)   en fanbärare (HT21-VT22)

e)   en fanbärare (VT21-HT21)

f)    fem fredagslyxare (HT21)

g)   en hovmästare (HT21)

h)   två uthyrningsansvariga (HT21-VT22)

i)   en quizmaster (HT21)

j)   en klubbmästare (VT21-HT21)

k)   en ledamot av fastighetsstyrelsen (HT21-VT22)

l)    två revisorer (HT21-VT22)

m)  sekreterare (HT21-VT22)

n)   en ledamot av nationsstyrelsen (VT21-HT21)

o)   en ledamot av Anna Maria Lundins 

       stipendienämnd (VT21-HT23)

p)   en ordförande av valberedningen (VT21-HT21)

q)   en PR-ansvarig (VT21-HT21)

r)    en internationell sekreterare (VT21-HT21)

s)    en ledamot av fondförvaltningsnämnden (VT21-HT21)

t)    en fikavärd (HT21)

u)   en gasquemästare (HT21-VT21) 

2)   Val av hedersledamöter och seniorer 

3)   Information från nationsstyrelsen 

4)   Information från fastighetsstyrelsen

5)   Information från kuratelet 

6)   Övriga frågor 

7)   Ordet fritt 

8)   Meddelanden 

9)   Landskapets avslutande 
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Höstmörkret närmar sig men mörkret lyses ändå upp av att vi
äntligen börjar se slutet på pandemin. Det har varit ett långt
år, ett år av distans och ensamhet MEN i detta har nationen
ändå stått kvar och funnits där för den friska, som en
flyktpunkt för att i alla fall få se en annan människa i
verkligheten. 
Nu blickar vi framåt och vad roligt vi ska ha, äntligen får vi ses
på nationen (utan att behöva hålla 2 meters avstånd) för att
umgås och skåla tillsammans på gasquer och andra
tillställningar. Tänka sig att vi antagligen också kommer få ha
ett dansgolv efter våra traditionella fester. Uttrycket den som
väntar på något gott kan tyckas passa väldigt bra i
sammanhanget.

FÖRSTE KURATOR
HAR ORDET
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D E S I R É E  H .  A M B E R G  

Jag minns att min kära företrädare skrev i en spalt ”hoppet är det sista som lämnar människan” och
det måste jag helt och hållet hålla med om. Hoppet om att återgå till det normala studentlivet är
nog framför allt det sista som lämnar en sann student i Uppsala, men snart, snart är vi där. Jag ser så
mycket fram emot en termin med er. En termin som verkar kunna bli ganska normal, det var inget
jag ens föreställde mig när jag ställde upp till att bli förste kurator. Tvärtom så var jag ganska
inställd på att inte kunna gå på alla roliga tillställningar och att få träffa er. Det har varit en ganska
stor omställning må jag säga, och det är faktiskt ganska svårt att komma ihåg hur allting var innan
pandemin.
I skrivande stund har jag precis varit på möte med polisen för att diskutera danstillstånd, nu kanske
vissa av er blir förvirrade. Ja, vi behöver ett tillstånd för att få dansa på serveringsställen. För ett par
veckor sedan satt jag faktiskt hemma hos en god vän och pratade om just detta tillstånd. Vi var alla
ganska förundrade varför vi egentligen har ett sådant tillstånd. Efter lite googlande kom det fram att
tillståndet infördes på 50-talet för att förhindra att olika kön skulle börja dansa tillsammans i
samband med jazzmusikens tillkomst. En kan ju verkligen undra varför vi ens har kvar den lagen
idag, men detta tillstånd är just en sådan sak som har fallit bort under pandemin. Hur söker man ens
ett danstillstånd? Det har jag och många 1Qar varit förvirrade över de senaste veckorna. Det är
mycket att komma ihåg inför en återöppning men ett danstillstånd ska vi (förhoppningsvis) få och oj
så kul vi kommer ha på 04-släppet efter maskeradbalen den 27 november. Detta normala studentliv,
mina vänner, det har jag saknat!
Jag hoppas att vi får en fantastisk höst på Smålands nation, trots mörker och mycket jobb. Jag vet
att vi alla kommer göra vårt yttersta för att få nationen till liv igen! Vi ses snart i ett livfullt
nationshus, jag ser fram emot att få träffa er! 



ANDRE KURATOR 
HAR ORDET

K R I S T I N A  H A N S S O N  
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Hej kära smålänningar!
Välkomna tillbaka till en ny termin, förhoppningsvis en mer
händelserik och kanske roligare termin än den förra!
En stor del av det som uppfattas som det roliga med att
vara kurator är sådant vi inte har fått göra sedan jag gick på
i början av 2021. Saker som gasquer, doktorspromotioner,
att lära känna kuratelen på andra nationer och att nyttja
KK-kortet på tre 04-släpp på en kväll, har inte varit att tänka
på. Vi har i stället suttit på möten, utbildningar och baler i
Zoom. Vi har haft tid att träna och känt behov av AW efter
den sena QX-tiden på torsdagar, bara för att få umgås. Jag
ska erkänna att jag, trots att jag har saknat att få ha så där
roligt som man bara har på en Ämbetsverkarkickoff på
Smålands, har trivts ganska bra som kurator även utan ”allt
det roliga”. Jag blev framför allt kurator för att få göra
jobbet, och kanske framför allt för att försöka göra skillnad
för nationen (och för att få en extra merit på mitt CV, jag ska
inte ljuga). Med detta i åtanke hade jag helt enkelt
accepterat att mitt 2Q-år inte skulle bli likadant som de
flesta av mina företrädares. 

MEN! Efter att ha suttit som Andre Kurator i åtta månader och sju dagar i ett pandemiridet samhälle,
utan gasquer, uthyrningar, representation, publöner och stress, kom nyheten som vi har väntat på
sedan mars 2020. Den sjunde september meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att de
sista restriktionerna för serveringsställen skulle släppas, vilket betyder klubbar, långbord och
stående fördrinkar! Det var med höga skrik och glädjetårar vi följde presskonferensen där de
meddelade att vi, som nationer, återigen kommer att få ha den verksamhet som varit Uppsalas
studentlivs signum i så många år. 
När ni läser detta, i början av oktober, så kommer förhoppningsvis samhället att ha återgått till det
någotsånär normala, åtminstone för de som har vaccinerat sig. Ni kommer förhoppningsvis ha
dansat till 04 med dryck i handen, gått på konsert och haft en pubrunda. Ni kommer att få krama
era vänner och gå på trånga korridorsfester. I jul får förhoppningsvis hela släkter samlas och äta
julbord, och stora nyårsfester som pågår till morgonen är inte längre ett minne blott! Min
uppmaning till alla Smålands medlemmar är att för nu och all framtid passa på att göra dessa saker
när ni får tillfälle! Om det är något vi borde ha lärt oss av den här pandemin (förutom att hålla
avstånd, god handhygien och att vaccinera sig), så är det att det inte alltid går att ”göra det nästa
gång”. Många gånger har jag tänkt ”den balen ska jag gå på när jag är 2Q”, men världen ville
annorlunda och nu sitter jag här, överlycklig över att förhoppningsvis får ett par månader av baler
och släpp. Var inte som jag, gör inte samma misstag, gå på baler medan du kan!
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J O A N N A  A R N A R S D O T T I R

TREDJE KURATOR HAR ORDET

Hej alla Smålänningar!

Det nya läsåret har dragit igång, vilket innebär en helt ny 3Q som skriver raskenspalt i detta

nummer! Kul tänker ni kanske, jag å andra sidan har ju ingen aning om vad en 3Q bör skriva

här. Så här kommer mina spontana och osorterade tankar! Hoppas ni hänger med för någon

röd tråd i denna text kommer det inte finnas!

Till att börja med vill jag skriva vilken kanonstart vi haft denna höst! Det gläder mig att se

Uppsala studentliv sakta men säkert vakna upp till liv efter 1,5 år av pandemi, eller hela 568

dagar av restriktioner. Jag, precis som många andra har väntat spänt på att restriktionerna ska

bitvis släppa, på att bitvis få tillbaka vår frihet. Varje gång regeringen utlyst lättnader i

restriktionerna har det nästan som att man vunnit något riktigt stort, större än att vinna hela

turneringen på onsdagsquizet (inte för att jag faktiskt någonsin har vunnit ett enda

onsdagsquiz, men tänker mig att man lär bli minst lika glad). 

Det blir en spännande höst i år, det är jag helt säker på. Det blir gasquer (missa inte att

anmäla er till Höstfesten!), baler, släpp och dansgolv! Det blir nog också en höst fylld med en

mängd utmaningar både på Smålands, och för hela studentuppsala. Hur arrangerar man

klubbar? Hur dansar man ens på klubb? Hur var det nu igen man skulle skåla på en gasque?

Men jag är säker på att vi kommer lista ut det på nytt, det får bli lite rörigt nu i början. Jag vill

passa på att påminna om att än är det inte över, vi får hålla ut lite till, och det är superviktigt

att vi gör det! För det vore ju väldigt synd om vi behöver återinföra restriktioner igen nu när

det är så vi är så nära slutet på pandemin. Så ta hand om er och varandra, stanna hemma om

ni är sjuka, och vaccinera er om ni inte redan gjort det!!  En annan utmaning, helt orelaterat till

nationen, som oroar mig är hur jag ska lyckas hålla mina plantor hemma vid liv. Nu när jag

faktiskt har ett liv utanför hemmet. Jag har redan nu märkt att de blivit väldigt ledsna och då

enbart för att jag börjat jobba på plats. Tips på att få dem att överleva trots min frånvaro tas

tacksamt emot!
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KÖKSMÄSTAREN HAR ORDET

V I G G O  D A V I D S O N

Detta nummer kommer ut kort efter att mycket restriktioner har släppts, vilket mina

heltidar kollegor har täckt tillräckligt bra i sina spalter. Här kommer därför en text som

inte handlar om covid-19.

Hej! Jag heter Viggo och är eran nya köksmästare. De av er som är aktiva vet kanske

vem jag är, men för de som inte gör det; hej, trevligt att råkas, hoppas att den

kommande terminen blir angenäm. Jag leker kock på våran kära nation och har glömt

vad det var jag egentligen flyttade till Uppsala för att plugga. 

Recceveckorna bjöd på en jäkla berg och dalbana. 1q, 3q och jag är alla nya till våra

poster, medans våran eminenta 2q även hon är van vid en lägre mängd aktivitet (av

anledningar som jag tidigare i denna spalt lovat att inte nämna som rimmar på BOVID).

Av denna aledning har det varit något intensivt. Pommes har tagit slut i puben, kräftor

har blivit försenade och fritöser har krånglat. Men en berg och dalbana går också uppåt

och jag (och vad jag förstått alla andra stackars pajasar i denna veckra studentstad) har

även haft otroligt mycket kul och fått lära mig otroligt mycket bara under denna första

månad av terminen! Recceveckorna lider mot sitt slut och trots allt slit så har de varit

en påminellse om det faktum jag aldrig tycks kunna glömma; att beslutet att bli

nationsaktiv nog var det bästa jag någonsin gjort. 

Obligatoriskt mat-tips:

Använd ingen mjölk eller grädde i äggröra, tillaga genom att steka långsamt på

medelhögvärme under konstant omrörning, ingen gillar hårdstekt äggröra.
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Hey peeps,

I wanted to share my experience of being an

International in Smålands nation for a year with

you. When I decided to take my Erasmus year in

Sweden, the nations were the main reason for

me to apply for the Uppsala University. As a

Recce, it can be very confusing to choose a

nation in the first few weeks, so I tried to join as

many events as possible. A lovely fika and an

entertaining quiz night together with the overall

chill atmosphere finally convinced me to join

Smålands, a decision I never had to regret in the

following year. Since I wanted to participate and

not only be a passive member, I started to work

the pub and joined the clubwork only one shift

into it. It was a very fun experience to meet a lot

of people with different backgrounds, both

study-related as well as from a national

standpoint, a thing you rarely have in your

everyday university life. Several gasques that

were still in person at that time introduced me

to a culture I would never be able to experience

in Germany and were as fun as the

ämbetsverkare weekend or the flyx. In my

second term, I decided to become International

Secretary, to help other Internationals to feel as

welcome in our nation as I was able to

experience, as well as the fika team. I also stayed

loyal to the pubwork and helped out as often as

it was possible for me. This whole experience

helped me a lot to feel welcomed in my new

home and to get out of my room during the

Corona times and meet not only Internationals

but also Swedish people to get in touch with.

Thanks to this I was able to meet a lot of good

friends and nice people as well as my girlfriend.

Even though I‘m not in my Erasmus anymore I

still come to Uppsala as often as possible to keep

in touch with all of the amazing friends I met

and to join or work the nation events. I take this

article as a chance to thank all of you amazing

folks for making my Erasmus experience the best

and most interesting year of my life!

MY YEAR AT SMÅLANDS NATION 
AS AN INTERNATIONAL

H A U K E  U L R I C H S
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Ett och ett halvt år har gått sedan vår vardag ändrades. Det har hänt mycket under denna
tiden. För oss studenter han den största omställningen varit att vårt hem har blivit vår skola
och vår fritid. Under denna tid han nationerna spelat en extra stor och viktig roll i våra liv.
Det han blivit den plats där vi träffar alla möjliga människor, det har blivit en slags fristad
för många. Nu börjar vi dock att se ljuset i tunneln. Från och med den första september
kommer undervisningen att vara på campus i det mån det går. Gasquer kommer att äga
rum och annat roligt kommer att anordnas av nationerna. Men hur förbereder man sig inför
detta? Jag som många andra har lagt undan finklänningar och andra fina kläder och har
istället haft på mig mjukiskläder varje dag. Nu är det dags att byta plats på dessa och göra
sig redo för gasquer och andra tillställningar igen. 
Under höstterminen finns det flera roliga aktiviteter inplanerade på nationen och en del
roliga aktiviteter han redan varit och vi hoppas att det var ett bra smakprov inför den
kommande terminen. Eftersom att det är en ny termin och ett nytt läsår välkomnar vi nya
smålänningar till nationen. För dig som är ny på nationen är aktiviteterna och evenemangen
som hålls på nationen ett perfekt tillfälle att träffa nya människor och lära känna fler
personer utanför den kurs du läser. Det är också en perfekt möjlighet till att skapa
kontakter och se vilka ämbeten det finns, helt enkelt lära dig mer om nationen. I samband
med nytt läsår och termin har det varit evenemang för er reccar och vi hoppas att de har
varit roliga och givande och att ni blev sugna på att delta i framtida evenemang. Här
kommer en lista på en del av de saker som kommer att äga rum den närmsta tiden. 
Den 27/8 var det dags för ämbetsverkar kickoff. För dig som är aktiv på nationen är detta ett
roligt tillfälle att träffa de andra aktiva och lära känna de som är nya till sitt ämbete. Kanske
är du sugen på att lära dig mer om andra ämbeten, då är även detta ett perfekt tillfälle för
att lära sig mer. Med tanke på pandemin kan det även vara länge sedan som man träffade
fler människor, då kan kickoffen vara ett bra tillfälle till att äntligen träffa lite personer. Det
kommer även att vara en ämbetsverkar-helg, där du tillsammans med andra aktiva som har
ett ämbete åker iväg en natt och hittar på en massa roligt. Denna helg kommer att vara
mellan 9-10 oktober. 
Den 13/10 är det middag för de nya ämbetsverkarna. Som ny aktiv på nationen kanske du
inte känner så många, då är denna middag perfekt för dig. Det blir god mat och trevligt
sällskap. 
Den 18/10 är det dags för terminens första Landskap. Det är viktigt att du är med om du kan,
här han du en perfekt möjlighet till att vara med och påverka på nationen, gör din röst hörd! 
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TILLBAKA TILL NATIONEN  
Frida  Johannisson

Den 23/10 är det höstfest! Höstfesten

anordnas av nationens kamratförening.

Det är en mysig sittning med flera

deltagare från föreningen. Till sittningen

skapar de även sin egna snaps. 

Utöver dessa evenemang som har listas

här ovanför är även hyttan öppen en

mysig pub med mycket gemenskap
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KRÄFTSKIVA 
Text: William Olsson

Bilder: Madeleine Holm
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Kära Smålänningar,

Ett tydligt tecken på att sommarens tid snart är förbi och att hösten så småningom nalkas är när vi

i Sverige samlas för att tillsammans sjunga och avnjuta kräftor. Årets kräftskiva på Smålands

nation som gick av stapeln lördagen den 28 augusti var inget undantag. Möjligtvis lite extra roligt

var det för att kräftskivan just i år var den första riktiga sittning på mycket, mycket länge vilket

satte just sin unika prägel för höstterminens första riktigt festliga tillställning på nationen. 

Trots att det nu var ett tag sedan vi samlades i större sammanhang följdes såväl lokala såsom mer

folkliga traditioner. Exempelvis var den tredje sången en egenskriven visa av sånganföraren, som

sig bör på en kräftskiva på Smålands. Sanna Bengtsson, som var aftonens sånganförare, hade

skrivit en visa som var tydligt influerad av den pandemi som tvingat oss att ändra våra att sätt att

vara och leva. Jag vill nog påstå att närmare alla upplevde en hög igenkänningsfaktor till

snapsvisan med namnet ”Från Zoom till kräfta” med melodin ”I natt jag drömde”. Givetvis hade

samtliga gäster skapat egna kräfthattar som bars under kvällens gång, under middag och sång. 

Traditionsenligt framfördes även ett tal till kräftan, denna gång av Carl Wingårdh. Det

uppenbarades tydliga referenser till Sagan om Ringen-filmerna något som förklarades med att

herr Wingårdh hoppat på uppgiften tätt inpå själva kräftskivan när han parallellt laddade upp med

just filmerna om Hobbits och alver.

Talet till kräftan var däremot inte kräftskivans första tal utan det var nämligen 1Q Desirée H.

Amberg välkomsttal. Havets läckerheter var ett återkommande tema i talet genom bland annat en

anekdot om en polisman från Uppsala under 1800-talet som likt studenterna på denna kräftskiva

hade avnjutit kräftor. På kräftskivan fanns en stor variation av studenter. Allt från diverse nationers

kuratel till studenter som aldrig tidigare varit på sittning. 1Q Amberg lyfte fram i sitt tal att vi trots

våra olikheter till bords fortfarande hade en sak gemensamt: att vi tillsammans under kvällen

skulle få njuta av kräftor och slå till på en riktigt ordentlig fest. 

Det gick nästan att ta på det där pirret, den bubblande känslan av lycka man känner när man går

på sittning. Nog var det extra märkbart och påtagligt en kväll som denna då det som sagt var ett

bra lång tag sedan man fick gå på sittning. Jag menar att det var lite charmigt att maten till en

början dröjde lite extra. För mig var det ett bevis över hur äkta allting var denna kväll, att alla, såväl

som gäster och övriga inte fått genomleva en sittning på mycket länge. 

Som en frisk sunnanvind ställde sig Carl Erixon på scen, det var dags för spex. Personligen älskar

jag spex och insåg inte riktigt hur mycket jag hade saknat det förrän denna trubadur

uppenbarades. Det var en synnerligen händelserik visa om spikrån, nakenchock och fundersamma

poliser. Underhållningsvärdet var enormt högt, applåderna många och ropen höga.

Allt har ett slut och så även denna sittning. Kräftskivan avslutades med kortare tacktal från

Smålands 2Q Kristina Hansson som framförde ett tack till alla gäster, särskilt de som ännu hade de

hemmagjorda kräfthattarna på, Gasquemästare Elin Bengtsson, kvällens sånganförare och givetvis

kvällens fenomenala personal. 

Känslan att åter få avnjuta god mat och dryck i sällskap är det jag särskiljen tar med från årets

kräftskiva på Smålands nation, det kändes underbart. Även de många minnen från kvällens alla

möten, samtal och spex är något jag bär med mig när vi nu förhoppningsvis är i gryningen intill

bättre tider. 

 Allt gott,

 William Olsson



Efter ännu en termin med restriktioner, digitala

repetitioner och träffar, omotiverande dagar och

motiverande dagar så kom äntligen sommaren till

Uppsala och med sommarvärmen även möjligheten att få

träffas fysiskt igen. I slutet av terminen när alla gråa

dagar blivit något ljusare bestämde vi oss för att en

avslutning var på sin plats, en fysisk sådan som vi längtat!

En munter skara Linneor träffades i slutet av maj på en

innergård i Uppsala för att grilla korv, skåla och njuta av

en varm majkväll. Men en avslutning är inget om man

inte lyfter fram och skålar för personer som under året

har gjort det lilla extra för kören, och bidragit till härliga

stunder där allvar blandas med skratt. 

Denna termin hade vi äran att utdela ett antal

förtjänstmedaljer till medlemmar som varit aktiva i kören

under en längre tid. Siri Wohrne som varit med i 7

terminer och därför fått en silvermedalj för sitt

engagemang i kören under alla dessa år. Även Matilda

Möller och Lovisa Lindström tilldelades varsin

bronsmedalj för sina 4 terminer i kören. Tillsammans

med Linn Forsgård fick de även varsin förtjänstmedalj för

sitt engagemang i Linneas styrelse. 

Men den person som vi vill lyfta allra mest i denna artikel

är Fatimah Fazal som utsetts till hedersmedlem för sitt

otroliga engagemang för körens utveckling och öppenhet

för nya medlemmar. Fatimah har under sina 14 terminer

hunnit sitta på varierande styrelseposter, vara

representant för kören som nationskörsrepresentant. Det

är genom hennes enorma stöd, värme, passion,

kunnighet och humor som hon har varit en trygg och

alltid välkomnande person till nya likväl gamla

medlemmar. Vi vill tacka dig för allt du har gjort i kören

och önskar dig all lycka till med framtida utmaningar. 

I skrivande stund har vi dragit igång en ny termin där vi

äntligen får träffas fysiskt och sjunga tillsammans igen.

Som vi längtat! Höstterminen 2021 välkomnar vi även vår

nya dirigent Peter Andersson till kören, vi ser fram emot

utveckla kören vidare tillsammans med honom. 
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SOMMARAVSLUTNING OCH EN NY
SPÄNNANDE TERMIN!  

 Linn Forsgård och Vera Lind
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ÄMBETSVERKARE HÖSTTERMINEN 2021
INSPEKTOR

 
 

PROINSPEKTOR
 
 

1Q
 
 

2Q
 
 

3Q
 
 

KÖKSMÄSTARE
 
 

HOVMÄSTARE
 
 

KLUBBVERKARE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTEKARIE
 
 

FIKAVÄRD
 
 
 
 
 
 

FREDAGSLYXARE
 
 
 
 

ARKIVARIE
 
 
 

INTERNATIONELL
SEKRETERARE

 
 
 

SEXMÄSTARE
 
 
 

KLUBBMÄSTARE
 
 
 
 
 
 

Mattias Dahlberg
 

 

Louise Rügheimer
 

 

Desirée Halvarsson Amberg
 

 

Kristina Hansson
 

 

Joanna Arnarsdottir
 

 

Viggo Davidson
 

 

Tabea Haverkamp*

 

 

Carmen Grigoryan *

Sara Baserga *

Shubham Sinha*

 Eylem Taskiran *

Rebeca Paracho *

Marta Malaquaias* 
Martin Starck*

Isa Erić*

 

 

Amanda Balboa
 

 

Lana Slovic
Lydia Ness

Elin Bengtsson
Märta Sundlöf

Fernanda Velasco*

 

 

Linnea björklund 

Lukas Hube*

Anton Karlsson*

 

 

Tove kronberg
Crina Tudor

 

 

 

Maria-Carmen Lungu
 

 

 

Jakob Sjöström
Johan mård

 

 

Sara Pesic
 

 

 

IDROTTSLEDARE
 
 
 

SÅNGANFÖRARE
 
 
 

REDAKTÖR
 
 
 

FANBÄRARE
 
 
 

IT-ANSVARIG
 
 

PR-ANSVARIG
 
 

TEATERLEDARE
 
 

KAPELLMÄSTARE
 
 

KÖRREPRESENTANT
 
 
 

ORDFÖRANDE
NATIONSSTYRELSEN

 
 

LEDAMÖTER
NATIONSSTYRELSEN

 
 
 
 
 
 
 
 

LEDAMÖTER
FASTIGHETSSTYRELSEN

 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIOGRAF
 
 

FOTOGRAF

Osikoya Nelsy Toyosi
Vijay Sai Josyula

Sanna Bengtsson

Prasanth Mandava
Frida Johannison

Jonatan Gustavson*

Brecht Callens

Monica Casillas*

Carl Erixon

Jesper Lunning

Linn Forsgård
Viktor Björklund

Carl Wingårdh

Elin Bengtsson
Felix Schellerer
Catarina Leite

Yuvarani Masarapu
Andrew Barrett
Filip Hagansbo
Karsten Peters*

Idun Palmgren
Johan Mård

Tommie Brandt
Felix Lindström
Lisa Laurent

Verkställande ledamot:
Rasmus Montell

Marta Lindén

Madeleine Holm

 
SEKRETERARE

NATIONSSTYRELSEN
 
 

UTHYRNINGSANSVARIGA
 
 

ORDFÖRANDE FÖR
VALEBEREDNINGEN

 
 

LEDAMÖTER
VALBEREDNINGEN

 
 
 
 

SEKRETERARE
FASTIGHETSSTYRELSEN

 
 

LEDAMÖTER
BIBLIOTEKSNÄMNDEN

 
 
 
 
 

NATIONSVÄN
 
 

SKATTMÄSTARE
 
 
 

LEDAMÖTER ALLMÄNA
STIPENDIENÄMNDEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESVÄRSNÄMNDEN
 
 
 
 

GASQUEMÄSTARE
 
 
 

ANTIKVARIE
 

KULTURVÄRD

Rebecca Simson*

Vakant

Olle Brandberg*

Viggo Davidson*

David Mårsäter

Petter kajbjer

Siri Weréen

Anna Khanukaeva

Klara Eliasson

Florian Vogel

Otto Lindblad

Lars Fälting

Jonas Almqvist

Eda Sönmez

Achyut Ram

William Olsson

Axel Gudmundsson

Sara Freyland

Sigrid Wallenholm Arborén

Elin Kinnander

Daniel Arrospide

Elektra Kritsotaki

Diana Adomnica

Josefine Lönn

Pär Höglund

Sam Rogner

Fredrik Sixtensson

Elin Bengtsson

Olivia DiBiaso*

Fatimah Fazal

Elin Jakobsson

 
LEDAMÖTER CG&C

 
 
 
 
 
 
 

LEDAMÖTER AML
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEDAMÖTER
FONDFORVALTNINGEN

 
 
 
 
 
 

SEKRETERARE
FONDFÖRVALTNINGEN

 
 

REVISOR
 
 

JÄMLIKHETSOMBUD
 
 

STIFTELSEN
SMÅLANDSGÅRDEN

 
 
 
 
 
 
 
 

QUIZMASTER
 
 

RECCEVÄRDAR
 
 
 
 
 
 

STIPENDIESEKRETERARE

Mathias Holmberg
Emil Sjoman
Sofia Hansson

Tabea Haverkamp
Henrik Hacksell
Cornelia Wesén

Anna Rostedt Punga
Åsa af Geijerstam
Lousie Rügheimer

Eva Brittebo
Claes-Göran Granqvist

Jakob Carlström
Ylva Ekström
Ulf Goransson

Filip Blecher
Felix Schellerer

Alexander Leucht
Arvid Hallén

Nils Pettersson

Vakant

Josefine Lönn

Nadja Herbst
Jakob Sjöström
Märta Sundlöf

Louise Rügheimer
Carl Lindblad
Karl Klintstedt

Nadja Visser

Jens Andresen
Petter Kajbjer
Jakob Sjöström
David Mårsäter

Olle Brandberg
Madeleine Holm

*ProÄmbetsverkare



23 AUGUSTI
INSKRIVNINGEN ÖPPNAR 

Expedition opens

 

15 NOVEMBER
KLV-Q

09 AUGUSTI

 
EXPEDITIONEN ÖPPNAR

Recce signup opens

 

16 DECEMBER
SLUTSTÄD I

Last cleaning day I 

28 AUGUSTI
KRÄFTSKIVA 
Crayfish Party

 

23 OKTOBER
HÖSTFEST 

Autumn  party

27 AUGUSTI
HYTTANPREMIÄR

Pub Hyttan opens

10 SEPTEMBER
RECCEMOTTAGNING

Recce Reception

 18 SEPTEMBER
RECCEGASQUE

18 OKTOBER
LANDSKAP III

Open members hearing III 

19-21 NOVEMBER
HÖSTBLOT I LUND 

Autumn ball in lund

 
 
 
 

25-31 OKTOBER
HÖSTLOV

Fall break

06 NOVEMBER
KRANSNEDLÄGGNING

LUSSEGASQUE

03 OKTOBER
STÄDDAG I

First Cleaning day 

10 DECEMBER
SISTA HYTTAN

Last day of Pub Hyttan

27 SEPTEMBER
ÄMBETSVERKARKICKOFF

13 DECEMBER

13 NOVEMBER
HERMIDDAG

Gentlemens dinner

27 NOVEMBER
MASKERADBAL MED 04-SLÄPP

Masquerade Ball with 04-release

 

28 NOVEMBER
ADVENTSFIKA

06 DECEMBER
LANDSKAP IV

Open members hearing IV

07 NOVEMBER
STÄDDAG II

Second Cleaning day 

Gå in på vår facebook-sida eller nationsguiden för
att läsa mer om våra evenemang

Go to our facebook page or nationsguiden.se to read
more about our events

11 DECEMBER

Vill DU vara med i Rasken? Skicka ett
mail till rasken@smalands.nu

POSTTIDNING 

Avs: Smålands nation i Uppsala
S:t Larsgatan 5
75311 Uppsala B

17 DECEMBER

ÄMBETSVERKARAVSLUTNING
Ämbetsverkar ending

9-10 OKTOBER

Ämbetsverkare weekend
ÄMBETSVERKARHELG

13 OKTOBER

New ämbetsverkar dinner
NYA ÄMBETSVERKARMIDDAGEN

PUBJOBBARSEXA

 

18 DCEMBER
 

Last Cleaning day III
SLUTSTÄD 

17 DECEMBER
SLUTSTÄD II

Last cleaning day III


