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Kandiderar till/Running for:   BILD/PICTURE

 
Barvärd/Barhost 
 
Namn/name: 
Nils Wikström   
    
Födelsedatum/ date of birth: 
Sjätte Augusti 1999 / Sixth of August 1999 
     
Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes: 
2019 
 
Studiemeriter/ Stydy credits: 
Gymnasieutbildning i naturvetenskap / Natural science (3 years) 
Civilingenjör inom Teknisk Fysik (1.5 terrminer) / Engeneering Physics (1.5 terms) 
 
Nationsmeriter/nation credits: 
Torsdagsvärd under VT 2020 / Thursday host during the spring term of 2020 
Jobbat manga pass i bistron / Worked alot in the bistro 
Terminens kök HT 2019 / Chef of the term 2019 
Vinnare i bästa grupputklädnad Kongress VT2020/ Winner of best groupcotume, Congress of the spring 
term of 2020 
Kvartsfinalist Uppsala Beerpong Open 2020/ Quarterfinalist Uppsala Beerpong Open 2020 
 
Min största styrka/My biggest strenght: 
Jag skulle säga att min största styrka är jag effektiv i mitt arbete och kan leda likväl som ledas. 
 
My biggest strength is that I am an efficient worker and I can lead aswell as be led.  
 
Min största svaghet/My greatest weakness: 
Min största svaghet är att ibland kan göra ett uppdrag lite mindre noggrant för att det ska gå snabbare. 
 
My biggest weakness is that I sometimes do things too quickly, without checking if its done properly. 
 
 
Varför jag har sökt det här ämbetet/Why I am running for this post: 
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Jag har nu varit aktiv på Södermanland-nerikes nation i snart ett år och har tyckt om varenda sekund av att 
vara där, allt från gemenskapen till alla erfarenheter man får. Under vårterminen 2020 blev jag vald som 
torsdagsvärd och tyckte även det var fantastiskt roligt och känner att jag vill fortsätta ge till nationen. Jag 
tänker därför att barvärd hade passat mig mycket bra eftersom jag är en mycket social person, kan lätt ta 
en ledarroll då jag varit lärare under ett år samt vill gärna ha ett utmanande ämbete som ger både mig och 
min personal chans att utvecklas.  
 
Fortsättningsvis tror jag att jag hade passat bra som chef då jag kommer prioritera min personals 
välmående och har inga problem att ta kommando över situationer när det behövs. Min högsta prioritet 
kommer vara att alla mår bra och har kul samtidigt som vi lär oss om hur sitt arbete utförs på bästa sätt, 
för att kunna leverera en så bra bild av Snerikes som möjligt till våra gäster. 
 
I have now been active on Snerikes for nearly a year and I’ve enjoyed every single second of it. Everything 
from the community to the amazing experiences included. During the spring term of 2020 I got elected as 
a thursdayhost and I also thought this was amazingly fun. I now feel like I want to keep giving to the 
nation and I am therefore applying for barhost. The reasoning behind this is that I am a very social 
person, I can easily take command and I would like to have a challenge in my everyday life. 
 
Furthermore, I think that barhost would fit me well because I will always prioritize my personnels health 
and wellbeing and I do not have any trouble taking commando over situations when its needed. My 
highest priority will be that everyone is feeling good while we learn about the nations different roles 
together, all of this to be able to deliver the best possible service to our guests. 
  
 
 
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve if I 
am elected 
 
Jag vill åstadkomma en trevlig miljö för alla som arbetar på Snerikes nation, ge en chans till nya personer 
att komma in på nationen och se till att Snerikes ger en lika fantastisk bild utåt som de alltid gjort.  
 
I would like to achieve a healthy work environment for everyone working on Snerikes, give a chance to 
new people to work on the nation and make sure that the image of Snerikes from the outside remains as 
good as it already is with the goal of improving it. 
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