Kandiderar till:
Förste kurator
Namn: Linnea Alm
Födelsedatum:
11 maj 1993

Inskrivningsår på Snerikes:
Våren 2012

Studiemeriter:
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp - pågående
Fysiologi: kost och hälsa 5hp
Samhällskunskap AB: Statskunskap 15hp
Nationsmeriter:
Torsdagsvärd HT12
Helgfikavärd VT13
Programvärd VT13
Barvärd HT13
T-träffsvärd VT14
Valutskottsledamot HT12-VT14, VT16pågående
Recentiorsförman HT14
Evenemangsassistent HT14

Marskalk VT15
Hovmästare HT15 (heltid)
Klubbmästare VT16
Sittande bibliotekarie HT16-VT17
Sittande nationnämndsledamot VT17
Tjänster:
Städbolag VT14-HT14, HT16
Kuratorsassistent VT15
Valborgsgeneral VT15
Brygganvärd sommaren 2016 (heltid)

Min största styrka:
Eftersom jag har haft många olika ämbeten och tjänster på nationen så har jag även bra
helhetsbild av hur det olika delarna fungerar vilket är kommer underlätta ifall jag blir vald då
förste kuratorn har ett stort ansvar över hela organisationen.
Min största svaghet:
Jag skulle väl säga att min svaghet är att jag känner att jag måste ha kontroll på allt för att se till att
det blir gjort. Men att i detta ämbetet så behöver man släppa det kontrollbehovet och faktiskt se
att saker blir minst lika bra även fast man inte har utfört arbetet själv. Så jag kommer behöva
tänka på att inte ta på mig för mycket uppgifter för då kommer andra av min åtagande bli lidande,
men att jag fortfarande kan ha en överblick över det mesta.
Varför jag har sökt det här ämbetet:
Jag vill vara med att utveckla nationen till den bästa den kan bli för både medlemmar och
engagerade. Jag vill även vara med och ge verktygen för att ämbetsmännen ska kunna utföra sina
ämbeten och se till att deras ämbetsperiod känns utvecklande och givande.
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:
Om jag skulle bli vald till förste kurator kommer jag verka för att nationen ska kännas öppen och
välkommande för alla våra medlemmar. Vi ska fortsätta vara nationen där alla känner att de kan
hitta något som passar sig själv, vare sig det är körsång, teater eller att arbeta i restaurangen.
Jag vill ge alla engagerade stöd och uppmuntran i deras ämbetsutövande och fortsätta arbetet
med frågor som stress och syn på alkohol.
Organisatoriskt kommer jag vilja sträva efter att nationsnämndledamöter ska känna sig säkra i
granskningsprocessen och därmed försöka se till att nationsnämnden får mer utbildning.

Running for:
First curator
Name: Linnea Alm
Date of birth:
11th May 1993

Member of Snerikes since:
Spring 2012

Studie qualifications:
Nursing programme 180c (ongoing)
Physiology and Health 5c
Social and Politic Studies AB: Political Sciences 15c
Nation experience:
Thursday host HT12
Helgfika host VT13
Program host VT13
Bar host HT13
T-träffsvärd VT14
Member of the election committee HT12VT14, VT16-ongoing
Recentiorsförman HT14
Event assistant HT14

Marshal VT15
Head waitress HT15 (full-time)
Clubmaster VT16
Librarian HT16-VT17
Nation board member VT17
Städbolag VT14-HT14, HT16
Curator assistant VT15
Valborg manager VT15
Bryggan host summer 2016 (full-time)

My biggest strength:
The first curator has a big responsibility over the whole nation and since I have a experience
from many different parts of the nation I think that can be helpful in the work as an first curator.
My biggest weakness:
I like having control over most things but sometimes you need to delegate to be able to
concentrate on the most important tasks.
Why I have chosen to run for this position:
I want to be a part of making this nation a great place for students to visit our event and get
involved in all we have to offer. I love having contact with our members and the people that are
involved in the nation so I think the position as first curator is perfect for me.
Something I would like to achieve with my office if elected:
As a first curator I want our nation to be welcoming and open for all students. If should be easy
to get involved in the different activities that we offer. Everyone can find something that suits
their interests. I want to give the other officials support and encouragement to make their work
fun and rewarding.
I want the nation board to feel secure the reviewing process of the nation and therefore strive for
giving the board members education and support.

