Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Kandiderar till: Skattmästare

Namn: Kenth Hellen
Födelsedatum: 16 sept 1985
Inskrivningsår på Snerikes: 2007
Studiemeriter: Handelsrätt / Ekonomi 180p

Nationsmeriter:
Programsekr. (vt-08), Nämndsekr. (ht-07 / ht-09), ledamot valutskottet (2 år), Köksmästare (ht-08),
Helgfikavärd (vt-09), Kuratorsassistent (2009), Nationsnämndsledamot (ht-10 / vt-13), Brygganvärd (2010
/ 2012) och Andre kurator (2011)

Övriga relevanta meriter:
Ekonomichef MLT AB (nuv.)

Min största styrka:
Jag är en nyfiken och pålitlig lagspelare

Min största svaghet:
Otålig

Varför jag har sökt det här ämbetet:
Jag brinner för nationens utveckling och vill vara en del av denna. Jag vill specifikt vara ett närvarande
stöd för kuratelet i svårare redovisningsfrågor och organisationsfrågor samt se till att våra gemensamma
tillgångar förvaltas på bästa möjliga sätt.

Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:
Jag har i nuläget inga storslagna visioner som jag vill driva utan ser fram emot att få lära mig mer om de
utmaningar vi står inför, förvalta de tillgångar vi har och arbeta nära kuratel samt ämbetsmän för att
tillsammans utveckla verksamheten.

Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Running for: Skattmästare

Name: Kenth Hellen
Date of birth: 16 Sept 1985
Member of Snerikes since: 2007
Study qualifications: Commercial law / Business Economics 180p

Nation experience:
Programsekreterare, Nämndsekreterare, Köksmästare, Helgfikavärd, Kuratorsassistent, Nationsnämndsledamot, Brygganvärd och Andre kurator

Other relevant experience:
CFO, MLT AB

My biggest strength:
Curious and reliable team player

My biggest weakness:
Impatient

Why I have chosen to run for this position:
I am passionate about the nation's development and want to be a part of this. I specifically want to be a
support for kuratelet in difficult accounting and organizational matters – and ensure that our shared assets
are managed in the best possible way.

Something I would like to achieve with my office if elected:
At the moment, I have no grand visions that I want to push through. I look forward to learning more
about the challenges we face, managing the assets we have and working close to the officials and jointly
develop the business.

