
Kandiderar till: Nationsnämndsledamot VT17-HT18 
 
Namn:    
Anna Borgcrantz   
  
Födelsedatum 
 19940603    
 
Inskrivningsår på Snerikes 
2014 
 
Studiemeriter:  
VT16 Kandidat i beteendevetenskap med inriktning psykologi 
 
Nationsmeriter 
Helgfikavärd HT14 
Barvärd VT15 
Recentiorsförman HT15 
Stipendiesekreterare VT16-HT16 
 
Övriga relevanta meriter: 
Jag har tidigare suttit i två styrelser, dels som sekreterare i Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelning 
Västerleds församling samt i Föreningen Uppsala Beteendevetares styrelse som ledamot.  
 
En av kurserna jag läst under mitt kandidatprogram var 30hp utvärdering och utredning vilket jag 
gärna tillämpar i nämndes arbete! 
 
 
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald: 
Jag kommer sträva efter att inledningsvis sätta mig in i nämndens arbetssätt och för stunden 
aktiva frågor. Jag har under min tid på Södermanlands-Nerikes nation varit aktiv i flera olika delar 
av verksamheten och att få möjlighet att sitta i nationsnämnden skulle vara ett sätt att få tillämpa 
den kunskap jag förvärvat. Mitt driv och engagemang gör det omöjligt att lämna en fråga ofärdig. 
Jag vänder och vrider gärna på frågor för att ta in största möjliga mängd perspektiv. Jag tycker 
om att driva projekt och skulle verkligen uppskatta möjligheten att få göra detta genom 
nationsnämndens arbete! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Candidates for: Nationsnämndsledamot VT17-HT18 
 
Name 
Anna Borgcrantz  
 
Date of birth 
19940603  
 
Year of joining Södermanland-Nerikes nation 
2014 
 
Qualifications from school:  
Spring 2016: A Bachelor's Degree in Behavioral Sciences 
majoring in Psychology 
 
 
Qualifications from Södermanland-Nerikes nation 
Helgfika host HT14 
Bar host VT15 
Recentior secretary HT16 
Secretary of Scholarships VT16-HT16 
 
Other relevant qualifications: 
I've been in two different boards, as a secretary of the youth group of Västerleds church and also 
in the behavioral sciences' association.  
 
I've taken a course in evaluation and investigation where I've gained knowledge which I am more 
than happy to apply in the work of Nationsnämnden.  
 
Something I want to achieve if I am elected: 
My aim is to initially get a greater understanding for the work as well as for the current projects. 
I've learnt a lot during my time at the nation and have now gained great motivation to use this 
knowledge to make the nation better in these different aspects. I'm interested in administrational 
duties and would really appreciate the opportunity to discuss every single question in as many 
perspectives as possible! 
 


