Uppsala den 11 Maj 2020

Södermanlands-Nerikes nation

Kandiderar till/Running for: T-träffsvärd
Namn/name: Alexa Kjellberg
Födelsedatum/ date of birth: 3 april 1998
Inskrivningsår på Snerikes/Enrolled at Snerikes: HT18 / Fall of 2018

Studiemeriter/ Study credits: Jag studerar andra året på psykologprogrammet vid Uppsala Universitet. /
I study psychology at Uppsala University. I’m on my second year right now.

Nationsmeriter/nation credits: Jag har tidigare varit torsdagsvärd och recentiorsutskott, och sitter den
här terminen med i marknadsföringsutskottet, valutskottet och miljögruppen. / I have previously been a
peasoup-host on Thursdays and a member of the recentiorsutskott, and this semester I am part of the marketing committee,
the valutskott and miljögruppen.

Min största styrka/My biggest strenght: Som torsdagsvärd har jag fått en del vana vid att jobba i ett
restaurangkök och servera mat till många personer, vilket jag definitivt tror kommer vara en stor fördel i
ämbetet. Jag är ganska bekant med Snerikes efter mina två år här och har varit på många landskap och
talarträffar tidigare, och jag tror att jag kommer kunna få mycket inspiration därifrån. / As a Thursday-host I
have some experience with working in a restaurant-kitchen and serving food to a lot of people, which I definitely think will be
an asset for me as a t-träffsvärd. I am quite familiar with Snerikes after two years here, and have been to many landskap
and talarträffar before, and I think I’ll be able to get a lot of inspiration from that.

Min största svaghet/My greatest weakness: Det som jag tror kan bli svårt är att uppskatta hur mycket
mat som behöver lagas och att se till att inte stressa upp sig, det kan nog kännas lite överväldigande till en
början. Men jag ser fram emot utmaningen och tror att det kommer lösa sig när vi fått in vanan! /
Something I think will be a challenge is to estimate how much food to make and to not get stressed out, as it will probably be
a bit overwhelming at first. However I look forward to the challenge and I think that we will figure it out soon enough after a
few tries!

Varför jag har sökt det här ämbetet/Why I am running for this post: Jag söker till T-träffsvärd då det
är ett ämbete som jag länge tyckt skulle vara roligt att pröva. Jag ser fram emot att få stå i köket igen och
få planera egna rätter tillsammans med min t-träffskollega! / I applied for this position because it’s a position that
I have been looking forward to try out for a long time. I like working in the kitchen and I’m really excited about planning
my own dishes with my colleague!
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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 skulle framförallt tycka om att laga mer vegetariska rätter under landskapen och
talarträffarna. Min uppfattning även är att många hinner bli ganska hungriga under landskapen, därför
skulle jag tycka det vore roligt att kanske samarbeta med valutskottet och möjligtvis ordna något mer
matigare att äta under själva landskapet. / I would especially like to make more vegetarian dishes for the landskap and
the talarträffar. My understanding is also that a lot of people get quite hungry during the landskap, therefore I think it would
be great to maybe collaborate with the valutskott and possibly make something extra to eat during the landskap so people
don’t have to sit hungry.
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