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Kandiderar till/Running for:  
Redaktör     

Namn/name: 
Hjalmar Morgan Orlando Lind 
   
   
Födelsedatum/ date of  birth: 
22 maj 1995 
   
  
Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes: 
HT15 

Studiemeriter/ Study credits: 
Historia A 30hp  
Retorik A, B, C 90hp  
Civilingenjör System i Teknik och Samhälle (termin 4) 

Nationsmeriter/nation credits: 
Helgfikavärd 
Barvärd 
Köksmästare 
Redaktör  
Spexdirektör  
Valutskottsledamot 
Stipendienämndsledamot 

Mina största styrkor/My biggest strenghts:  
Kreativ och språklig förmåga, humor och projektledning. 

Mina största svagheter/My greatest weaknesses:  
Tidsoptimering, delegering och hierarkier. 

Varför jag har sökt det här ämbetet/Why I am running for this post: 
Jag upplever att 1 år som redaktör för Aktuellt inte är tillräckligt för mig, utan jag vill fortsätta göra 
tidningen och utveckla materialet. Ämbetets upplägg och stora kreativa frihet gör att varje nummer känns 
unikt och det är en ynnest att få göra tidningen. Jag tror också att de kunskaper som jag fått med mig 
under året kan förfinas ytterligare och att jag nu kan lägga större fokus på tidningens utveckling, eftersom 
jag redan kan alla rutiner.  
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Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve if  I 
am elected 
Jag vill komma igång med, och slutföra de planer på digitalisering av tidningen som vi satt igång 
planeringen av. Samtidigt vill jag fortsätta att bredda redaktionen och förbättra arbetsordningar och 
uppgiftsuppdelning mellan assistenter och redaktörer. Jag har också intresse av att återkommande vara en 
kritisk röst i Tidningskonventet och förhoppningsvis möjliggöra annorlunda och fler samarbeten med 
andra nations- och studentpublikationer.
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