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Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald: 
Hösten blir den sista terminen jag har möjlighet att åta mig ett nytt ämbete på den bästa av 
nationer. Nu när jag går in på det sista kapitlet i mitt engagemang under studietiden vill jag på 
allvar ge andra studenter samma fantastiska minnen som jag har fått på Södermanlands- Nerikes 
nation. Jag hoppas att Du vill ge mig ditt stöd i detta.  

Gasque- & balverksamheten är inte inne på sitt första eller sista kapitel, utan har många stolta 
traditioner och en framtid som inte byggs över en natt - eller ett par klubbmästare. Jag vill göra 
mitt för att bidra till den historiska kontexten och bevarandet av kärnan i vårt kulturella 
traditionsarv.  Med det sagt är det inte heller business as usual. I min mening är en klubbmästares 
viktigaste uppdrag att, med hjälp av att lyfta fram andra fantastiska personer, sy ihop sittningen 
och möjliggöra för besökarna att ha en så bra kväll som möjligt. Det kräver delvis att 
klubbmästarna känner till nationen, traditionen och föreningsliv väl. Men det kräver också att 
man tar väl hand om, och förstår, personal och alla andra som jobbar under en sittning. Så som 
spexet, Snerikekören och Hornboskapen. Jag tror att min goda organisatoriska förmåga och långa 
kunskap om nationen kan möjliggöra detta. Jag har stor erfarenhet från alla delar bakom 
kulisserna vid sittningar på Snerikes. Både under gasquer, i uthyrningsverksamheten och under 
arrangemang jag själv har planerat och genomfört.  

Den bästa av nationer förtjänar de bästa av gasquer och baler.


