
Kandiderar till:  
Klubbmästare 
 
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 
Brygganvärd (pågående) 

 
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald: 
 
Ända sedan jag kom till nationen har klubbmästarämbetet varit något jag vill göra. 
Att få arrangera nationens gasquer och baler vore en otrolig ära och verkar väldigt 
roligt. Att gå på gasquer är något av det roligaste jag vet och är min 
favorit-tradition i Uppsala. Jag tror jag skulle vara en bra klubbmästare eftersom 
jag älskar att organisera och planera, men också att pyssla och pynta. Jag är bra på 
att vara noggrann och se till detaljer men också på att se helheten och få saker 
gjort.  
 
Jag har tidigare erfarenhet från flera olika delar av nationen vilket jag tror krävs 
för att bli en bra klubbmästare. Jag har också arbetat nära tidigare klubbmästare 
och tycker jag har god insikt i vad ämbetet innebär. Mitt mål som klubbmästare är 
att forsätta producera de underbara gasquer och baler som Snerikes är kända för, 
se till att personalen trivs och har roligt, jobba för ett bra samarbete mellan alla 
inblandade i gasquerna och göra det bästa jag kan för att föra vidare den fina 
traditionen som är klubbmästarämbetet. 
  



Running for: Clubmaster 
 
 
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 
Host of Bryggan 2016 

 
Something I want to achieve with my office: 
 
Ever since I arrived in Uppsala it has been a dream to be clubmaster. I love the 
gasques and to host them would be amazing. I think I would be a good 
clubmaster because I love to organize and plan events, but I also love the details 
and making the decorations. I have experience from several different parts of the 
nation which I feel is a must to becom a good clubmaster. 
 
My goal would be to give others the same great memories that I have from 
gasques, making all the staff and other involved people feel appriciated, and 
continuing the great honor and tradition that is the clubmaster office. 
 


