Uppsala den 10/5-2020
Södermanland-Nerikes nation
Kandiderar till/running for:
Evenemangassistent
Namn/name:
Sophie Lodin
Födelsedatum/date of birth:
27e november 1998
Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes:
HT 19
Studiemeriter/Study credits:
Grundskollärare F-3 / Compulsory school
Nationsmeriter/Nation credits:
T-träffsvärd
Klubb och bistro
T-träff host
Bistro and club shifts
Min största styrka/My biggest strength:
Min största styrka är att jag vill att andra ska ha kul och därför lägger jag ner tid och kraft åt detta. Jag
skriver endast upp mig som evenemangsassistent för att jag vill lägga allt fokus på det hösten 2020.
My biggest strength is my compassion for other people and therefore I always try my best to make
other people have a good time.
Min största svaghet/My greatest weakness:
Min största svaghet måste nog vara att jag inte har jobbat så många klubbkvällar som jag önskat.
My greatest weakness must be that I haven’t worked as many club nights that I wish I had.
Varför jag har sökt det här ämbetet/Why I am running for this post:
Jag har sökt det här ämbetet för att jag tycker om att organisera fester och vill framförallt göra detta på
Snerikes temaklubbar. Jag vill bli mer engagerad i klubbverksamheten och komma på nya roliga idéer
för teman till klubbar och städsexor.
I am running for this post because I love to organise partys and would love to plan Snerikes extra
clubs. I want to come up with new ideas for club themes and städsexor.
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve if I
am being elected:
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Jag vill locka en bredare grupp studenter och få snerikes extraklubbar
att bli något alldeles extra. Mitt mål är att även arbeta på
klubbkvällarna som jag och min evenemangsassistentkollega planerat
för att förgylla alla partyprissars kväll.

