
Kandiderar till:  
Barvärd HT-16 
 
 
Namn:  
Erik Gådin   
 
   
Födelsedatum:  
10 mars 1996 
   
 
Inskrivningsår på Snerikes:  
HT-15 
 
 
Studiemeriter:  
Studerar andra terminen på                      
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik 
 
 
Nationsmeriter:  
Helgfikavärd VT-16 
 
 
Övriga relevanta meriter:  
Arbetat mycket i bistron på Snerikes, mestadels i köket men även på de andra positionerna. Att 
varit helgfikavärd innebär att jag har fått öva på många av barvärdarnas sysslor fast i mindre skala, 
vilket är något jag kommer kunna ha stor nytta av. 
 
 
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald: 
Att jobba på nation är något av det roligaste som man kan göra. Även fast mitt första pass var 
fyllt med misstag, vågade jag mig ändå tillbaka hit igen för att försöka en gång till. Det var nog ett 
av de bästa besluten jag har gjort för sedan dess har allt bara blivit roligare och roligare.  
 
En stor anledning till att jag vågade göra det var att alla runt omkring mig hela tiden stöttade och 
hjälpte mig. Detta är någonting som även nu fortsätter då folk i min närhet hela tiden hjälper mig 
att utvecklas och bli bättre på det jag gör. Denna miljö är det som jag skulle vilja skapa om jag blir 
vald till barvärd. En plats där det ska vara lätt för nya att komma in i nationslivets gemenskap. 
Samt en plats där jag kan få hjälpa andra att utvecklas precis som jag har gjort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Running for:  
Barhost autumn semester 2016 
 
 
Name:  
Erik Gådin   
 
   
Date of birth:  
March 10, 1996 
   
 
Year of enrollment at Snerikes:  
Autumn semester 2015 
 
 
Study qualifications:  
Second semester of the Master of Science 
program in Engineering Physics 
 
 
Previous positions at the nation:  
Weekend brunch host spring semester 2016 
 
 
Other relevant merits:  
I have worked a lot in the pub and club at Snerikes since I enrolled the nation. Mostly in the 
kitchen but I have worked as the other positions as well. My previous position as brunch host 
will also come in handy since it is mostly the same duties but in a smaller scale. 
 
 
What I would like to accomplish if I get elected: 
Working at the nation is one of the funniest things you can do. Even though my first shift was 
filled with mistakes I still came back here to try again. This was probably one of the best 
decisions that I have ever made because now I think working here is getting better and better for 
every time. 
 
I think that the biggest reason that I came back here to work again was all the support and help 
that the personnel during my first shift gave to me. This environment is what I want to create if I 
get elected as barhost. A place where it should be easy for first timers to become a part of the 
group and the nation life.  
 
 


