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Ansöker till/applying for: Valutskottssledamot 
 
Namn/name: Emilia Mancuso 
     
Födelsedatum/ date of birth: 29 april 1998 
     
Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes: Våren 
2018/Spring 2018 
 
Studiemeriter/ educational merits: 
Har en (snart) färdig kandidatexamen inom medie- och 
kommunikationsvetenskap med inriktning reklam. Ska i höst 
studera psykologi! 
 
I (soon) have a finished bachelor’s degree within media and communications with a focus in advertising. 
This fall I plan to study psychology! 
 
Nationsmeriter/nation credits: 
Medlem i jämlikhetsgruppen VT18   Member of the equality group – spring 2018 
Ansvarig för jämlikhetsgruppen VT19  Head of the equality group – spring 2019 
Marknadsföringsassistent HT19  Marketing assistant – fall 2019 
Marknadsföringsansvarig VT20  Head of the marketing group – spring 2020 
 
Övriga relevanta meriter/other relevant merits: 
Har varit elevrådsrepresentant!  
 
I’ve been a part of the student government! 
 
Min största styrka/My biggest strenght: 
Är duktig på att planera och strukturera, samt är snabb på problemlösning. 
 
I am good at planning and being structured, as well as quick at problem solving. 
 
Min största svaghet/My greatest weakness: 
Stressar ibland upp mig över småsaker som inte är värda att älta över, men det är för att jag vill att saker 
ska bli så bra som möjligt i slutändan. 
 
I sometimes stress out over small things that are not worth dwelling on, but it is because I want things to 
turn out as good as possible in the end. 
 
Varför jag har sökt den här posten/why I have applied for this post: 
Jag anser att den demokratiska processen är bland det viktigaste vi har på nationen, eftersom det är så vi 
kan bedriva en rättvis verksamhet. Jag vill därför gärna vara med och hjälpa till med detta. Tycker även att 
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det känns intressant och givande att få sitta med i de mer formella processerna på nationen och därmed 
vara delaktig i en del av nationen som jag inte tidigare varit.  
 
I believe that the democratic process is one of the most important things we have at the nation, because 
that is how we can run a fair organization. I would therefore like to join Valutskottet and help with this 
process. I also think it would be interesting to be part of the more formal processes of the nation and thus 
take part in an area of the nation that I have not been a part of before. 
 
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve if I 
am elected: 
Bibehålla samma bra nivå som förut och aktiv arbeta med de förbättringar som skulle kunna behövas. 
 
Maintain the same good level as before and actively work on the improvements that may be needed. 


