Södermanlands-Nerikes nation

Kandiderar till: Tredje kurator
Namn: Klara Rosengren Keijser
Födelsedatum: 01 oktober 1991
Inskrivningsår på Snerikes: Höstterminen 2012
Studiemeriter:

Läkarprogrammet, 5e året
Statistik A 15p ht15

Nationsmeriter:

Helgfikavärd vt13
Fanbärare ht13
Barmästare (nuv. barvärd) vt14
Hovmästare vt15
Evenemangsassistent ht15
Klubbmästare vt16
Brygganvärd sommaren 16
Nationsnämndssuppleant ht16-vt17
Arbetsledare för jämställdhetsgruppen vt17
Ledamot i valutskottet, biblioteksnämnden och stipendienämnden
Städbolaget vt17
Övriga relevanta meriter: Körkort A och B
Utbildning i HLR
Ansvarig alkoholserveringsutbildning
Min största styrka:
Jag är mycket engagerad i de uppgifter jag åtar mig, jag tycker att det är viktigt och roligt att man gör sitt
bästa i alla uppgifter man tar på sig.
Min största svaghet:
Något jag måste arbeta med är min attityd då personer inte gör sitt bästa, jag blir lätt irriterad och det är
viktigt att som tredje kurator gå in med en hjälpande inställning istället.
Varför jag har sökt det här ämbetet:
Jag har en mycket god erfarenhet av nationens restaurangverksamhet, både som personal och genom mina
många ämbeten, vilket har gett mig en stor bredd i kunskap som är viktiga för en tredje kurator. Jag har
länge varit intresserad av ämbetet och tycker nu att jag har de erfarenheter som krävs för att göra ett bra
jobb, främst från nationsnämnden och som chef för restaurangen och Bryggan.
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:
I nationsnämnden sker nu flera stora projekt, och mycket struktureras upp och effektiviseras. Där vill jag
bidra med mina erfarenheter och till exempel se över hur tredje kurators arbetssätt kan förbättras. Det
finns även andra projekt som jag hoppas att jag kan bidra till och se färdiga, till exempel den nya
uteplatsen och ett förbättrat miljöarbete för nationen.
Jag tycker att det absolut viktigaste är att se till att ämbetsmannakåren mår bra och det tror jag är bästa
vägen till att även nationen ska fortsätta gå bra. Mitt övergripande mål är att vara tillgänglig för
ämbetsmännen och göra deras arbete så lätt och roligt som möjligt.

Södermanlands-Nerikes nation

Running for: Third curator
Name: Klara Rosengren Keijser
Date of birth: 01 october 1991
Member of Snerikes since: Autumn 2012
Study qualifications:

Medicine programme, 5th year.
Statistics A 15p ht15

Nation experience:

Helgfika-host vt13
standard bearer ht13
Bar host vt14
Head waitress vt15
Event assistant ht15
Club master vt16
Brygganvärd the summer of 2016
Member in the nation board ht16-vt17
Leader of the equality group vt17
Member of the election committee, the library board and the scholarship board
Part time cleaner at the nation vt17

Other relevant experience: Drivers license
Training in CPR
Education in responsible alcohol serving
My biggest strength:
I am very engaged in all of my work, and I think it is important and a lot of fun to do my best in all my
tasks.
My biggest weakness:
One thing I need to work with is my attitude toward people not doing their best, I easily get annoyed and
as a third curator it is important to try and help and push people instead of getting annoyed.
Why I have chosen to run for this position:
I have a lot of experience in the nation’s restaurant business, both as staff and through my different
official positions, which have given me a spread in knowledge that are important for a third curator. I
have been interested in the position for a long time and I have what it takes to do a great job, mainly from
the nation board and as manager of the restaurant and Bryggan.
Something I would like to achieve with my office if elected:
There are a lot of big projects going on in the nation board, among other things structuring and
streamlining decision making. I want to contribute with my experiences and for example go over third
curators ways of working. There are also a lot of other projects that i hope to contribute to and finish, for
example the new outdoor bar and working with improvement of environmental work.
I think that the most important for a curator is to make sure that all the officials of the nation are doing
well and that is the best way of ensuring good quality at the nation. My overall goal is to be available for
the officials and try to make their work as easy and fun as possible.

