Snabbpresentation

Jag hittade en bra bild, men om ni kollar riktigt noga kan ni nog se att
den är lite redigerad för att göra den lite mer verklighetstrogen.

‘

Namn
: Sebastian Thor
Ålder
: 25 år och 30 dagar
Studieval
: Fysik (och en hel del Matematik)
Sökt quratelspost
: ProQurator Social
Kul fakta om mig
: Jag har tre systrar varav två som jag träffat en gång när jag var 8.
Vem är du?
Jag är en kille på 25 år.1.83 på en bra dag. Ser på TVserier mer än vad jag borde,
läser inte så mycket som jag vill och pluggar Fysik. Är bäst på Bezzerwizzer och kan
lösa en Rubiks kub på mindre än en minut. I know, I’m pretty cool.
Vad vill du göra på den posten du sökt?
Jag vill göra nationen bättre genom att försöka få in fler internationella studenter i
förmannakåren, främja andra kulturer och få fler personer att älska nationen och alla
personer involverade, precis som jag gör.
Varför ska nationsmötet välja dig?
Jag älskar utmaningar och vill alltid lära mig nya saker. Med min vinnarskalle och min
nyfikenhet skulle jag sätta nationens bästa i fokus, därför ska ni välja mig!

Speed presentation

I found a good picture but if you look closely you’d find that it has been
edited slightly. I did this to make it look closer to reality.

Name
: Sebastian Thor
Age
: 25 years and 30 days (219 720 hours)
Field of studies
: Physics (and a whole lot of Mathematics)
Quratelspost
: ProQurator Social
Fun fact about me
: I have three sisters of which two I’ve only met once when I was 8.
Who are you?
I’m a 25 year old guy. 1.83 on a good day. Watches more TV than I should, doesn’t
read as much as I want and I study Physics. I’m the best at Bezzerwizzer (Quiz game)
and can solve a Rubik’s cube in under a minute. I know, I’m pretty cool.
What do you want to do on your position?
I want to do the nation better by trying to get more international students into the
foreman corps, encourage other cultures and get more people to love the nation and all
the people involved, as I have come to do.
Why should the nation meeting elect you?
I love challenges and to learn new things. With my winning mentality and my curiosity I
would put the nation’s best at the center, that’s why you should elect me!

