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Kandiderar till/Running for:  
 BILD/PICTURE 
Spexdirektör  
 
Namn/name: 
Winston Olsson    
  
Födelsedatum/ date of birth: 
 1998 09 29    
Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes: 
VT 2020 
 
Studiemeriter/ Stydy credits: 
 
Utöver tidigare militär utbildning som jägarsoldat där jag lärde mig både disciplin och att arbeta effektivt 
så studerar jag just nu teknisk fysik på Ångströms termin 2 och har hittills klarat alla kurser. Jag har även 
involverat mig i kåren och var i höstas gruppkoordinator för teknologernas största arbetsmässa, där jag var 
ansvarig för mycket personal samt bygget av mässan och skulle se till att allt fungerade. 
 
Nationsmeriter/nation credits: 
Jag kan svepa stallhagen utan att ge en min. Annars har jag jobbat mycket under klubbkvällar samt i 
bistron. Ofta jobbar jag i baren på grund av min snabbhet och stresstålighet. 
 
Min största styrka/My biggest strenght: 
 
Min största styrka är att jag en bra ledare som ser alla, jag ser till att alla känner sig välkomna och glada då 
jag själv är glad och mycket enkel att tala med. På grund av mina ledarkunskaper är jag duktigt att planera 
och ta beslut i tid för att få en sådan bra framtid som möjligt.  
 
Min största svaghet/My greatest weakness: 
 
Jag kan vara arrogant gent emot min egen förmåga då jag ibland tror att jag kan mer än vad jag faktiskt 
kan. Detta skapar problem i form av att jag hamnar i kläm. Ofta löser jag dessa problem igenom att fråga 
andra om hjälp. 
 
Varför jag har sökt det här ämbetet/Why I am running for this post: 
Jag har sökt detta ämbete då jag tror att det kommer bli mycket roligt och lärdomsrikt. Jag tror även att jag 
kan göra ett bra jobb för att få ämbetet så bra som möjligt.  Det är även bra för nationen att nya 
människor kommer in och söker, då jag inte haft något ämbete innan passar jag perfekt för detta och för 
Snerikes framtid. 
 
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve if I 
am elected 
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Att skapa den bästa tillvaron som möjligt på sittningar och baler så att alla blir känner sig nöjda i slutet av 
kvällen. 
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