Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Kandiderar till:
Nationsnämndsledamot HT18-HT19
Namn: Albin Björk
Födelsedatum: 1993/07/22
Inskrivningsår på Snerikes: VT15
Studiemeriter:
Historia A, VT15
Litteraturvetenskap A, HT15
Kostvetenskap A, HT16
Kostvetenskap B, VT17
Företagsekonomi A, HT17
Nationsmeriter:
Helgfikavärd, HT15, T-träffsvärd, VT16, Barvärd, HT16, Sånganförare, VT17, Spexdirektör, HT17,
Köksmästare, VT18
Övriga relevanta meriter:
Min största styrka:
Jobbar hårt och är duktig på att samarbeta med personer. Låter sällan mitt ego komma i vägen för att
utföra ett arbete.
Min största svaghet:
Ibland kan jag ta på mig ett för stort arbete och då tar istället detaljerna skada av att jag försöker göra för
mycket under för kort tid.
Varför jag har sökt det här ämbetet:
Jag har sökt det här ämbetet för att det känns som ett naturligt steg efter min heltidartermin. Efter att ha
spenderat mycket tid på nationen de senaste tre åren så känner jag mig sugen på att få delta i nämndens
arbetsuppgifter och se vad jag kan göra för att påverka nationen på ett positivt sätt.
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:
Jag vill genom ämbetet vara med och fortsatt bidra med hårt arbete för nationens bästa och verka för god
stämning inom ämbetsverkarkåren med mitt engagemang i nämnden. Jag vill arbeta med transparens kring
nämndens beslut och uppgifter så att ämbetsverkare känner sig inkluderade och förstår resonemangen
bakom beslut och förslag.

Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Running for:
Member of the Nations Board
Name: Albin Björk
Date of birth: 1993/07/22
Member of Snerikes since: VT15
Study qualifications:
History A
Literary science A
Food Science and Nutrition A
Food Science and Nutrition B
Economics in Business A

Nation experience:
”Helgfika”-host HT15, ”T-träffs”-host VT16, Barhost HT16, Song master VT17, Director of spex HT17,
Kitchen Master VT18
Other relevant experience:
My biggest strength:
I am good at working hard and also good at working with a lot of different people. I seldom let my ego
get in the way of getting something done.
My biggest weakness:
Sometimes I might take on a bigger project than I can handle and that in turn hurts the result.
Why I have chosen to run for this position:
To be a member of the nations board felt like a natural step to make after my time as kitchen master. I
have been at the nation for 3 years now and I feel like I could contribute in a positive way to the boards
tasks.
Something I would like to achieve with my office if elected:
I would like to contribute with hard work for the nations best and also work towards a friendly and
positive vibe with all of our staff and workers. I would like to work towards a continued transparancy with
the boards tasks so that the whole nation feels included in the decisions made for the nations best.

