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Kandiderar till/Running for:  
Barvärd 
 
Namn/name: 
David Hovstadius   
   
Födelsedatum/ date of birth: 
10/8 - 1999 
    
Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes: 
2019 
 
Studiemeriter/ Study credits: 
Gymnasieexamen i naturkunskap från Lundellska skolan i Uppsala. Läser nu andra terminen på 
programmet civilingenjör inriktning teknisk fysik på UU. / Highschool diploma in science at Lundellska 
skolan in Uppsala. Now I am studing the second semester in the program engineering physics at UU. 
 
Nationsmeriter/nation credits: 
Vart t-ärta VT20 och jobbat en massa på klubben och i bistron! Kvartsfinalist i Uppsala Beer Pong Open 
2020. / Been a thursdayhost during VT20 and have worked a lot during the club and in the bistro. 
Quarterfinalist at Uppsala Beer Pong Open 2020. 
 
Min största styrka/My biggest strenght: 
Mina största styrkor är att jag har mycket energi, lär mig nya saker otroligt snabbt och försöker alltid göra 
det bästa av alla situationer! / My biggest strengths is that I’ve got a lot of energy, learn new things really 
quickly and make the best of every situation! 
 
Min största svaghet/My greatest weakness: 
Jag kan bli övertaggad ibland vilket leder till att jag blir lite för högljudd. / Sometimes I become overhyped 
which leads to me being a little too loud. 
 
Varför jag har sökt det här ämbetet/Why I am running for this post: 
Jag älskar att jobba i bistron och vara en del av gemenskapen. Under min tid som torsdagsvärd har jag fått 
känna hur de känns att vara ämbetsverkare och ha ett ansvar hos nationen och det har varit fantastiskt. Jag 
känner att jag är fullt redo för nästa steg och för mer ansvar! Därför söker jag till barvärd! / I love to work 
in the bistro and being a part of the fellowship. During my time as a thursdayhost I have felt what it feels 
like to be a “ämbetsverkare” and to have a responsibility for the nation and it has been fantastic! I feel that 
I am fully ready for the next step and for more responsibility! That is why I am running to become a 
barhost! 
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Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve if I 
am elected: 
Jag vill fortsätta bidra till den fantastiska gemenskapen som finns på Snerikes och göra allt jag kan för att 
bistroverksamheten ska fortsätta rulla på som en väloljad motor! Jag kommer också vara väldigt 
inbjudande till att få nya reccar att jobba i bistron. / I want to continue contributing to the fantastic 
fellowship we have at Snerikes and I am going to do everything to keep the bistro activity to continue 
working as a well-oiled engine! I am also going to be very inviting to get new “reccar” to work in the 
bistro. 
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