Uppsala den 10 Maj 2020
Sida 1 av
2

Södermanlands-Nerikes nation

Kandiderar till/Running for:
Bibliotekarie/Librarian
Namn/name:
Emma Andersson
Födelsedatum/ date of birth:
6/11–92
Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes:
VT13/Spring 2013
Studiemeriter/ Stydy credits:
Juristprogrammet vid UU (6 terminer)
Läkarprogrammet Örebro Universitet (2 terminer)
Biomedicinprogrammet Uppsala Universitet (1 termin)
Läkarprogrammet Uppsala universitet (2 terminer)
Law (6 semesters), UU,
Medicine (2 semesters), Örebro University,
Biomedicine (1 semester), UU
Medicine (2 semesters), UU

Nationsmeriter/nation credits:
Torsdagsvärd VT15, Programvärd HT15, Chefsfadder HT15, Barvärd HT18, Sånganförare VT19,
Biblioteksnämndsledamot VT18-VT20
Medverkade i storspexet ”På Madagaskar” 2017
Jobbat Bryggan sommarklubb 2015 och 2017
Thursday Host, spring 2015, Program Host, autumn 2015, Head Buddy,
autumn 2015, Bar host, autumn 2018, Song master, spring 2019, Member of the Library committee, spring
2018 - spring 2020
Participated in the spex ”På Madagaskar” 2017
Worked Bryggan summer club 2015 and 2017

Min största styrka/My biggest strenght:
Jag har en hög arbetsmoral och är duktig på att organisera och delegera uppgifter.
I have strong work ethics and I am good at organizing and delegating work tasks.
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Min största svaghet/My greatest weakness:
Jag har en tendens av att vara pedantisk och lägger ibland själv mycket tid på detaljer som inte alltid ter sig
så viktiga för andra.
I have a tendency to be pedantic and sometimes I spend a lot of time on details that may not seem as
important to others.

Varför jag har sökt det här ämbetet/Why I am running for this post:
Jag söker detta ämbete för att jag trivts så bra i Biblioteksnämnden under de två år som jag suttit med, jag
är intresserad av kultur och litteratur och vill därför engagera mig mer i nämnden, och jag tror att
Bibliotekarie skulle passa mig. Dessutom tycker jag om att hänga i biblioteket med alla flitiga Snerikesstudenter!
I am running for this post because I have really enjoyed being a part of the Library committtee during
these two past years, I have great interest in culture and literature and therefore I would love to get more
involved in the committee, I think that Librarian would be a good fit for me! Furthermore I enjoy hanging
out in the library with the hard-working Snerikes students!

Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve if I
am elected
Jag skulle vilja fortsätta diskussioner om bokinköp av kurslitteratur även i andra ämnen än de som måste
tillhandahållas, samt arrangera fler aktiviteter för Biblioteksnämnden och upprätthålla den härliga
stämningen i den bästa nämnden!
I would like to continue discussions about purchase of course literature also in other subjects than the
ones mandatory, and arrange more activities in order to maintain the great spirit and atomsphere in the
best committee!
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