Kandiderar till: Klubbmästare HT16

Namn: Eddie Fernberg
Födelsedatum: 14 januari 1993
Inskrivningsår på Snerikes: HT14
Studiemeriter:
Kandidatprogram i systemvetenskap HT14 – pågående
Retorik A HT15
Nationsmeriter:
Marskalk HT14 – VT15
Kuratorsassistent VT15
Valutskottsledamot VT15 - pågeånde
Barvärd HT15
Nämndsekreterare VT16 - pågånde
Övriga relevanta meriter:
Arbetat många pass i restaurangen.
Väldigt engagerad i föreningslivet, både innanför och utanför nationen.
Var med och ordnade lokalföreningen Kamraterna från Örebros jubileumssittning i vintras.

Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:
Jag tycker att det är väldigt viktigt med nationens traditioner – både att förvalta dem och i viss
mån förnya dem. Traditioner är betydelsefulla för att föra nationens verksamhet vidare och bygga
relationer mellan gamla och nya generationer Snerikingar. Där är klubbmästarens roll oerhört
avgörande.
Dessutom tycker jag att det är jättekul att genomföra saker. Jag skulle säga att jag är mer av en
”genomförare” än en ”kompåare”. Med det sagt är jag inte helt utan kreativitet, men jag gillar mer
att kavla upp ärmarna och ta tag i saker än att tänka ut dem.
Det vore otroligt roligt att få förtroendet att ordna nationens sittningar och jag skulle förvalta det
förteondet efter bästa förmåga!

Running for: Clubmaster autumn 2016

Namn: Eddie Fernberg
Födelsedatum: 1993-01-14
Inskrivningsår på Snerikes: Autumn 2014

Studiemeriter:
Bachelor of science in informational systems program, since autumn 2014
Rhetorics A, autumn 2015
Nationsmeriter:
Nation marshall, autumn 2014 to spring 2015
Assistant to the first qurator, spring 2015
Member of board of elections, since spring 2015
Barhost, autumn 2015
Secretary of the board, since autumn 2016
Övriga relevanta meriter:
Have worked a lot in the restaurant.
Very engaged in fraternitys, both in and outside the nation
Hosted a jubilee dinner with my hometown club this winter.

Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:
I think the nations traditions are very important – both curating them and to some extent renew
them. Traditions are important for carrying the nation onwards and to build relations between
old and new members.
Furthermore do I think it is really fun to make things happen. I am more of a “doer” than a
“thinker”. Of course can I conceive things, but I prefer to execute ideas.
It would be an honour to arrange the dinner on the nation.

