
Kandiderar till: 
Nationsnämndsledamot 
 
 
Namn: Kristina Kardell 

  
Födelsedatum: 15 April 1992 
 
Inskrivningsår på Snerikes: 2013 
 
Studiemeriter: Studerar termin sex på  

Ekonomiprogrammet 
 
Nationsmeriter:     Torsdagsvärd  

Barvärd 
Julrestaurangvärd 
Programvärd  
Kvalborgsvärd  
Ekonomiassistent 
Ordförande lokalföreningen Kamraterna från Örebro 
Sånganförare 
Nationsnämndsledamot HT 15-VT 16 
Brygganvärd (pågående) 
 
 

 
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald: 
Jag har nu suttit i nämnden i en och en halv termin och skulle verkligen vilja sitta 
kvar. Jag tycker nämndens arbete är både viktigt och roligt, och skulle fortsätta 
arbeta hårt om jag fick sitta kvar.  

Jag skulle vilja utveckla nämndens granskande arbete, samt fortsätta att 
förbättra nämndens roll och även arbeta för att göra nämnden mer synlig och 
transparent. Jag skulle fortsätta arbeta hårt som nationsnämndsledamot då jag är 
väldigt driven och ambitiös och tycker mycket om styrelsearbetet.  

Jag har en stor kärlek till nationen och ser en plats i nämnden som ett sätt 
att bidra med mitt engagemang för att förbättra nationen. Jag är väldigt nogrann 
men är också bra på att se helheten och se till att få saker gjort, och är inte heller 
rädd att säga vad jag tycker.  

Jag tror att min blandade erfarenhet från olika delar av nationens 
verksamhet samt erfarenhet från nämnden är ett bra bidrag till nämndens fortsatta 
arbete. 
  



Running for: Member of the 
nation’s board 
 
 
Name: Kristina Kardell 

  
Date of birth:  15 April 1992 
 
Member of snerikes since: 2013 
 
Academic merits: 6th semester of economics 
programme 
 
Nation merits: Thursday host 

Bar manager 
Christmas restaurant manager 
Program host  
Kvalborg manager  
Financial assistant 
Songmaster 
Member of the nations board 
Byggan host (This summer) 

 
Something I want to achieve with my office: 
 
I am currently a member of the board and would love to stay on as a member and 
continue to work hard and develop the board and its routines.  I am very driven, 
ambitious and really love the nation. I am very meticulous but also very good at 
seeing the larger picture and getting things done. 

This is a way for me to give back to the nation. It would be a great honor 
and incredibly rewarding to be able to continue on with renewed trust to be a 
member of the nation’s board! 
 


