
 
 
Kandiderar till 
Förste kurator HT 16 - VT 17 
 

Namn  
Theodor Söderberg 
 

Födelsedatum 
24 maj 1992 

  

Inskrivningsår på Snerikes  
Hösten 2011

Studiemeriter 
Samhällsvetarprogrammet (2011-2014) 
Kandidatprogram i geovetenskap (pågående) 
 

Nationsmeriter  
Barmästare  VT 16 
Stipendiesekreterare HT 15 
Medlem i Snerikekören HT 15 - VT 16 
Valutskottsledamot VT 15 - HT 15 
Nationsnämndsledamot HT 14 - HT 15 
Klubbmästare HT 14 

Stipendienämndsledamot VT 14 - VT 15 
Kuratorsassistent VT 14 
Recentiorsförman HT 13 - VT 14 
T-träffsvärd  HT 13 
Barvärd  VT 13 
Helgfikavärd  HT 12 

 

Övriga relevanta meriter 
Ordförande för recentiorskonventet   HT 14 - VT 15 
Ordförande för aktivitetsutskottet, Föreningen Samhällsvetarna HT 12 - VT 13 
Scoutledare     2008 - 2016 
 

Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald 
Om jag blir vald till förste kurator finns det två övergripande områden som jag vill ska utgöra 
grunden i mitt arbete för att utveckla vår verksamhet - medlemmars engagemang och nationens 
organisation.  
 

Nationen är beroende av sina aktiva medlemmar. Vi behöver fortsätta arbeta aktivt för att 
inspirera och välkomna nya medlemmar till engagemang. Genom att vara lyhörd och 
uppmuntrande vill jag sporra nationsaktiva att prestera lika bra som de gör nu. Tillsammans 
driver vi nationen framåt.  
 

Kontinuitet i organisationen är viktigt. Under det gångna året har många uppdrag och projekt 
som varit släpandes från tidigare år avslutats och många nya har påbörjats. Jag vill fortsätta 
arbetet med utbildning till nationsnämnden för att den ska kunna göra ett så bra gransknings- och 
beredningsarbete som möjligt och jag vill fortsätta arbetet med att utveckla nationens nämnder 
och utskott.  
 
Dessa två områden kommer ligga till grund för mitt arbete som kurator. Med min entusiasm och 
arbetsvilja kan jag bidra med att fortsätta utveckla nationens verksamhet. Jag kommer lägga stor 
vikt vid att vi med glädje och kamratskap upprätthåller den kvalité som nationen just nu har. 
Genom att fortsätta utvecklingen av organisationens olika verksamhetsområden ska vi 
tillsammans återigen visa att vi är den bästa av nationer, som hela tiden strävar efter att bli lite 
bättre!  
  



 
 
Running for 
Förste kurator HT 16 - VT 17 
 

Name  
Theodor Söderberg 
 

Date of birth 
24 may 1992 

  

Registered at Snerikes 
Autumn 2011

Study qualification 
Bachelore program in Social studies (2011-2014) 
Bachelore program in Earth Science (ongoing) 
 

Previous positions at the nation 
Barmästare  VT 16 
Stipendiesekreterare HT 15 
Member of Snerikekören HT 15 - VT 16 
Valutskottsledamot VT 15 - HT 15 
Nationsnämndsledamot HT 14 - HT 15 
Klubbmästare HT 14 

Stipendienämndsledamot VT 14 - VT 15 
Kuratorsassistent VT 14 
Recentiorsförman HT 13 - VT 14 
T-träffsvärd  HT 13 
Barvärd  VT 13 
Helgfikavärd  HT 12 

 

Other relevant positions 
Chairman of the nations recentior committee  HT 14 - VT 15 
Chairman of the activity committee, Association of Social Studies  HT 12 - VT 13 
Scout leader     2008 - 2016 
 

What I want to achieve if I was elected 
If I was elected first qurator, there are two main areas which will form the basis of my work 
developing our nation - members involvment and the nation's organization 
 

The nation depends on its active members. We need to continue to inspire and welcome new 
members to involvement. By beeing listening and encouraging, I would spur the nation's active 
members to perform as well as they do now. Together we run the nation forward. 
 
Continuity in the organization is important. During the past year, many assignments and projects 
that have been dragging from previous year have ended, and new ones have begun. I want to 
continue the work of educating the nation's board, to give them the right tools to do as good 
work as possible. I also want to continue the work of developing the nation's councils and 
committees. 
 

These two areas will form the basis of my work as qurator. With my enthusiasm and willingness 
to work, I can contribute to further develop the nation's different activities. To me, it is of great 
importance that we with joy and friendship maintain the good quality that the nation has right 
now. By continuing the development of the different areas of organization we can once again 
prove that we are the best of nations! 


