Kandiderar till: Nationsnämndsledamot VT17-HT18
Namn: Mitra Iranshahi
Födelsedatum: 1994-11-25
Inskrivningsår på Snerikes: 2014
Studiemeriter:
Jag studerar Media- och kommunikationsvetenskap
på kandidatnivå.
Jag har dessutom en yrkesexamen i ekonomiförvaltning.
Nationsmeriter:
Teaterdirektör HT15-VT17
Nationsnämndssuppleant HT16
Spexdirektör HT14-VT15
Valutskottsledamot 4 terminer
Stipendienämndsledamot 4 terminer
Övriga relevanta meriter:
Ordförande för Södermanlands-Nerikes Nationsteater HT16-VT17
Ordförande för Teaterkonventet HT15-VT16
Min största styrka: Att jag är tålmodig och bra på att hitta lösningar.
Min största svaghet: Att jag är tidsoptimistiskt. Detta kompenseras dock med att jag arbetar
bäst under stress.
Varför jag har sökt det här ämbetet:
Jag har i höstas fått en liten försmak av hur det är att sitta med i nämnden, då jag satt som
nationsnämndssuppleant. Detta är något jag tyckte väldigt mycket om och vill väldigt gärna fortsätta.
Nationsnämnden arbetar mycket med granskning och utvärdering, allt i syfte att göra den bästa av
nationer ännu bättre. Som ledamot i Nationsnämnden skulle jag vilja göra just det: att genom noggrann
granskning, god kommunikation med övriga ämbetsmän samt en aktiv diskussion med våra medlemmar,
göra den här nationen till en mer och mer härlig och trivsam plats för våra ämbetsmän och medlemmar.
Jag skulle vilja utveckla kommunikationen mellan nationens olika verksamheter, mellan ämbetsmännen
samt den kommunikation vi förmedlar till våra medlemmar. Även om den på senare år har blivit betydligt
bättre, finns det mycket kvar att göra!

Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:
Genom att, tillsammans med resten av nämnden, utvärdera nationens olika styrkor och svagheter samt se
över våra utvecklingsmöjligheter, skulle jag vilja ta till vara på nationens och alla dess verksamheters fulla
potential.
Jag har inte bara en fråga som jag brinner för, utan vill på så många olika sätt som möjligt göra vår nation
bäst!

Running for: Commisioner of the nation board, Spring ’17- fall ’18
Name: Mitra Iranshahi
Date of birth: 1994-11-25
Member of Snerikes since: 2014
Studie experience:
I am studying for a bachelor’s degree in media and
communication.
I also have a vocational degree in financial administration.
Nation experience:
Director of the theatre, fall ’15- spring ‘17
Alternate of the nation board, fall ‘16
Director of the spectacle, fall ’14- spring ‘15
Member of the election committee, 4 semesters
Member of the scholarship board, 4 semesters
Other relevant experience:
Chairman of the Nation Theatre, fall ’16- spring ‘17
Chairman of the Theatre convention, fall ’15- spring ‘16
My biggest strength: That I’m patient and good at finding solutions.
My biggest weakness: That I’m too optimistic when it comes to time. I compensate by doing
my best work while I’m under pressure.
Why I have chosen to run for this position:
Last fall, I was given the opportunity to have a taste of what it’s like to be part of the nation board. This is
something I’ve quite enjoyed, and would very much like to continue.
The board works with a lot of evaluations and reviews, all to make the best of nations even better. As a
commissioner of the nation board I would like to do just that: by thorough examinations, good
communication with other officers and through an active discussion with our members, make this nation
an even more wonderful place for our officers and members. I would like to develop the communication
between the nation’s different activities and between the officers, as well as the way we communicate to
our members. Even if we’ve come a long way in the last couple of years, there’s plenty more to do!

Something I would like to achieve with my office if elected:
By evaluating the nation’s strengths and weaknesses as well as looking over our possibilities for
development, I believe that we can, with the rest of the board’s help, reach the nation’s full potential.
I don’t have just one single cause that I’m passionate about. I want this nation to be the best, in as many
ways as possible!

