Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Kandiderar till: Klubbmästare

Namn: Anton Julin
Födelsedatum: 22/10-91
Inskrivningsår på Snerikes: Hösten 2014
Studiemeriter:
Juristprogrammet

(HT 15 – Pågående)

Ekonomprogrammet

(HT 14 – VT 15)

Nationsmeriter:
Helgfikavärd
Kuratorsassistent
Antikvarie
Redaktör

(VT 15)
(HT 15)
(VT 16 - Pågående)
(HT 16 - Pågående)

Stipendienämnden
Stadgeutskottet

(HT 16 – Pågående)
(HT 15 – Pågående)

Marknadsföringsansvarig för uppsättning av: På Madagaskar 2017.
Övriga relevanta meriter:
Serverat och kockat för ett antal av nationens traditionella gasquer.
Min största styrka:
Pragmatisk.
Min största svaghet:
Ber ogärna om hjälp.
Varför jag har sökt det här ämbetet:
Under min tid som aktiv på nationen har jag kommit att få en stor uppskattning för nationens traditionella
gasquer och dess unika roll i studentlivet. Att studenter som kom till Uppsala med olika mål och
förutsättningar går ihop och ordnar storslagna kvällar med allt från spex till mat och dryck har från första
början imponerat mig.
Just därför vill jag nu delta och leda dessa kvällar, med allt det innebär. Att få samarbeta med en så stor del
av nationen – med kör, orkester och så många fler – skulle för mig vara ett stort nöje.
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:
Rollen som klubbmästare präglas på nationen av ett stort antal oskrivna regler och traditioner, som också
är anledningen till varför gasquerna är så uppskattade. Trots detta skulle jag vilja sätta en egen prägel på
ämbetet, främst i de mindre detaljerna. Jag skulle också vilja jobba med en förbättring för samspelet
mellan andra ämbetsmän i ämbetsmannakontoret, där klubbmästarna spenderar en stor del av sin tid.

Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Running for: Toastmaster

Name: Anton Julin
Date of birth: 22/10-91
Member of Snerikes since: The fall of 2014
Study qualifications:
Law

(Since the fall of 2015)

Bachelors in economics

(1 year)

Nation experience:
Weekend brunch host
Assistant to the first curator
Antiquarian
Editor

(Spring 2015)
(Fall 2015)
(Spring 2016 - Now)
(Fall 2016 - Now)

Statute committee
Scholarship board

(Fall 2015 - Now)
(Fall 2016 - Now)

Responsible for the marketing for the spex: På Madagaskar 2017.
Other relevant experience:
Worked as both waiter and chef for some of the nation’s traditional gasques.
My biggest strength:
Pragmatical.
My biggest weakness:
A reluctance in asking for help.
Why I have chosen to run for this position:
During my time as active at the nation, I have come to appreciate all of the nation’s traditional gasques
and their unique role in the student life. That students, who come to Uppsala with different goals and
circumstances, come together and arrange grand evenings with everything from plays to food and drinks
have from the start been very impressive to me.
For that reason, I would now like to take part and lead these evenings, with all that entails. To be able to
cooperate with such a large part of the nation – with the choir, the orchestra and so much more – would
be a great pleasure.
Something I would like to achieve with my office if elected:
The role of the toastmaster for the nation is bound by quite a lot of unspoken rules and traditions, which
is also the reason why the gasques are so appreciated. Despite this I would like put my own mark on the
post, mainly in the minor details. Along with this I would also like to work with improving the
cooperation with other officials in the office, where the toastmaster spends a great deal of their time.

