Namn: Sebastian Thor
Ålder: 28 år
Studieval: Fysik, Matematik, Astronomi
Vem är du?
För att citera Karlsson på Taket; Jag är “en vacker och
genomklok och lagom tjock man i mina bästa år”. När jag inte
pluggar eller jobbar på nationen försöker jag ta det lugnt med att
se på någon serie, lösa rubik’s kuber, eller trolla.
Vad har du gjort på nationen?
2015 var jag Svartklubben-förman, 2016 satt jag som Ljud och Ljus-förman samt att jag även
blev fyllnadsvald till Festförman.
Sedan 2017 har jag varit Husförman och suttit i husstyrelsen och Seniors, så jag har mycket
styrelse-erfarenhet.
Just nu är jag Statisktikkoordinator på nationen, vilket är en projektpost för att börja få lite
statistik på event och upplevelser inom nationen.
Varför söker du till Seniors?
Jag tror att jag är en bra komplettering till nuvarande seniors. Jag har mycket erfarenhet inom
klubbarbete och klubbdrivande, ljud och ljus-systemet, och genom mitt arbete som husförman en
grundläggande förståelse i hur det mesta i nationens lokaler fungerar och är hopkopplade.
Vad vill du göra som Seniors?
Jag skulle vilja fokusera mer på statistik, och kanske starta en arbetsgrupp för det. Jag skulle
även vilja försöka lokalisera och rätta till nationens senaste stora problem, vilket rör svårheten att
få tag i jobbare, och nya förmän.
Varför ska nationsmötet välja dig?
Jag tycker att nationsmötet ska välja mig för att jag är glad och social, jag är lätt och prata med,
jag lyssnar på förmännens tankar och problem, och har oftast svar på tal. Jag vet hur de flesta av
verksamheterna drivs och är alltid öppen för idéer till förbättringar vilket är väldigt viktigt när
det kommer till att utveckla och förbättra nationens aktiviteter.
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Who are you?
To quote the fictional character Karlsson on the roof; “A
hansome, thoroughly clever, perfectly plump man in his
prime”. When I’m not studying or working at the nation, I
try to relax by watching TV-series, solve rubik’s cubes, or
practice my magic.
What have you done at the nation?
The year of 2015 I was a Svartklubben foreman.2016, I was light and sound foreman, as well as
being Festförman.
Since 2017 I was a house foreman, and through that post I’ve sat in seniors and the house board,
so I have a lot of experience in the different boards of the nation.
Right now I’m a Statistics Coordinator at the nation, which is a project post to star gathering
some statistics about the ins and outs of the nation.
Why are you applying for Seniors?
I think I would compliment the current seniors very well. I have a lot of experience within the
workings and runnings of the clubs, the light and sound system and through my work as house
foreman I have a basic understanding of most of the things in the nation is working.
What do you want to do as Seniors?
I would like to focus more on the statistics, and maybe start a work group on this topic. I would
also want to localize and correct the recent problems we’ve had with the getting and keeping of
workers and acquisition of new foremen.
Why should the nation meeting choose you?
I think that the nation meeting should choose me because I am happy and social, easy to talk to, I
listen to your problems and can often give an answer or at the very least an educated guess to the
questions you have. I know how most of the activities are run and am always open for ideas for
improvements which is very important when it comes to developing and evolving the nations’
activities.

