Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Kandiderar till: Nationsnämndsledamot HT-18

Namn:

Julia Fors Lundberg

Födelsedatum: 1990-10-04
Inskrivningsår på Snerikes: 2011
Studiemeriter:
Ekonomisk kandidat i företagsekonomi med inriktning på
Management & Control, 180 HP
Hållbar utveckling, 30 HP

Nationsmeriter: Barmästare (nu barvärd), Restaurangchef( nu barmästare), Jämställdhetsgruppen,
Biblioteksnämnden(sittande) och Nationsnämnden HT16-VT18.

Övriga relevanta meriter: Tidigare styrelsearbete i bland annat min gymnasieskolas elevkår och
idrottsförening.

Min största styrka: Är analytisk och är bra på att kritiskt granska förslag och budget. Är också bra på att
komma med nya idéer!

Min största svaghet: Har ibland lite väl många bollar i luften vilket leder till att vissa saker får göras i
sista minuten.

Varför jag har sökt det här ämbetet: Som tidigare nämnt har jag suttit i nämnden de senaste två åren,
vilket har varit otroligt kul och givande. Jag vet hur hög belastningen blir när det finns många vakanser i
Nationsnämnden, och ställer därför gärna upp till en termin till. Utöver detta tror jag att det är bra att ha
en mixad nämnd, med många från en yngre generation på nationen, men med vissa som kan bidra med ett
mer långsiktigt perspektiv och erfarenhet.

Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald: Jag vill fortsatt utveckla nämndens
arbete kring granskning och de rutiner som finns. Detta för att underlätta för framtida ämbetsverk och
kuratel, och samtidigt säkra att Snerikes fortsatt kommer att vara Den Bästa Av Nationer i många år till!
Utöver detta tycker jag att ämbetenas och ämbetsverkens funktion, arbetsbelastning och arbete
kontinuerligt behöver ses över och förbättras!

Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Running for: Board Member (Nationsnämnden)

Name:

Julia Fors Lundberg

Date of birth: 1990-10-04
Member of Snerikes since: 2011
Study qualifications:
Bachelors degree in business and economics focusing on
management and control 180 HP
Sustainable development 30 HP

Nation experience: Board Member 2016-2018, Barvärd (Bar host), Barmästare (Bar master),
Jämställdhetsgruppen (Equality group), Biblioteksnämnden (Library Board, current post)

Other relevant experience: Student council (High School)
My biggest strength: Analytical, and an ability to critically review financial reports and other issues. I
also enjoy coming up with new ideas!

My biggest weakness: Sometimes I have a little bit too much on my table, which unfortunately leads to
things getting done in the last minute

Why I have chosen to run for this position: As previously mentioned I have been on the board for the
past two years, an experience that I have enjoyed very much. I also know the extra work it leads to when
the board has vacancies. So I am more than happy to run for the position as Board Member for another
semester. Apart from this, I believe that Nationsnämnden benefits from having a mixture of people. Some
that are more new to the organization, and some that has a little bit more experience and that can
contribute with a longer time-perspective.

Something I would like to achieve with my office if elected: I would like the Board to continue
develop standards and routines to make the every day work easier for our current and future curators and
officials. Apart from this I think that it is important to ensure that all of out officials have a reasonable
workload, and to review the way they are working both in within their position and in the organization in
large. All of this to make sure that Snerikes will continue to be the number one choice for students in
Uppsala for many years to come!

