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Kandiderar till/Running for: T-träff  
  
Namn/name: Ylva Carbell 
     
Födelsedatum/ date of birth: 23/03-1999 
     
Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes: HT18  
 
Studiemeriter/ Stydy credits: 
Till sommaren avslutar jag min fjärde termin på läkarprogrammet 
 
Nationsmeriter/nation credits: 

- Helgfika VT20 
- Städbolag HT19-nu 
- Jobbat en hel del pass i bistro samt klubb under terminer 

och bryggan 
 
Min största styrka/My biggest strenght: 
En av mina största styrkor är att jag är mycket organiserad. Jag 
märkte framförallt detta som helgfikavärd och det är definitivt 
något jag kommer fortsätta ta med mig i kommande ämbete.  
 
Min största svaghet/My greatest weakness: 
En svaghet skulle jag kunna tänka mig är att jag är vegetarian sedan ett par år tillbaka, därmed inte så 
kunnig i att laga kött.  
 
Varför jag har sökt det här ämbetet/Why I am running for this post: 
Jag har länge funderat på att söka T-träff. Första gången jag någonsin var på nationen gick jag på ett 
landskap och efter det har jag älskat nationen och fortsatt engagera mig. Under min termin som 
helgfikavärd fick jag även upp ögonen för köket och vill därför gärna fortsätta med ett köksämbete. Nästa 
termin börjar min första kliniska terminen i mitt program och jag tror att T-träff kan vara det perfekta 
ämbetet för att jag ska kunna ge både nation och skola 100% samtidigt. 
 
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve if I 
am elected 
Jag, som själv är vegetarian, vill gärna utveckla den vegetariska menyn under landskap samt talarträffar. Då 
jag själv betraktar mig som ganska kunnig kring allergi har jag även som målsättning att alla ska kunna 
känna sig trygga och tycka att maten är riktigt god, oavsett speckost.  
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