Uppsala den 10 Maj 2020

Södermanlands-Nerikes nation

Kandiderar till/Running for:

Alumnsamordnare
Namn/name:

Emelie Keller
Födelsedatum/ date of birth:

22 februari 1997
Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes:
HT 16
Studiemeriter/ Stydy credits:

Kandidatexamen i personalvetenskap med inriktning mot sociologi
Studerar just nu till ämneslärare i religionsvetenskap och samhällsvetenskap
Nationsmeriter/nation credits:

Helgfikavärd VT 17
Medverkade i spexet På Madagaskar som korist/del av skådespelarensemble VT 17
Programsekreterare HT 17
Min största styrka/My biggest strenght:

Jag tror att mina största styrkor, särskilt i förhållande till ett ämbete som alumnsamordnare, är att
jag är organiserad, engagerad och nyfiken.
Min största svaghet/My greatest weakness:

Jag är en otroligt rastlös person som gärna vill att allt ska hända på en och samma gång, vilket
nog ibland kan vara ett irritationsmoment för människor i min omgivning.
Varför jag har sökt det här ämbetet/Why I am running for this post:

Dels söker jag det här ämbetet för att jag saknar att vara engagerad i nationen, dels för att jag
sitter i alumnistyrelsen i min gamla gymnasieskola i Nyköping och tycker det är otroligt roligt att
få vara en länk mellan nya och gamla elever. Men framförallt söker jag det här ämbetet för att jag
tror att seniorföreningens ordförande Kristina Furusten och jag kommer att kunna ha ett gott,
givande och nära samarbete. Det har vi i alla fall haft de senaste åtta åren i egenskap av vår
svärmor-svärdotterrelation, inte nepotist men… ;)
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve if I
am elected

Jag vill åstadkomma att upprätthålla den goda relationen som redan finns mellan gamla och nya
medlemmar vid den bästa av nationer, men jag vill också stärka samhörigheten ytterligare mellan
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de aktiva och de erfarna. För att åstadkomma detta tror jag på att införa ytterligare
generationsöverbryggande aktiviteter och evenemang utöver den årliga höstgasquen och SNally.
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