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VARFÖR SKA DU ENGAGERA
DIG PÅ NORRLANDS?
Uppsalas studentliv är världsunikt och nationens alla engagerade
möjliggör Norrlands fortsatta överlevnad och utveckling. På Norrlands
nation finns det alltid något för just Dig.
Nationens valnämnd har till uppgift att bereda alla ansökningar som
inkommer inför de olika valen. Valnämnden har under verksamhetsåret
2009-2010 arbetat med att ta fram den guide Du nu håller i Din hand.
Många glada norrlänningar, unga som gamla, har bidragit med sina
erfarenheter kring olika poster de innehaft på nationen. Det alla har
gemensamt är att deras engagemang betytt oerhört mycket för dem
och att de utvecklats som människor. Det är just personlig utveckling
och social förmåga som efterfrågas av dagens arbetsgivare. Detta kan
engagemang på Norrlands nation ge Dig.
Gå inte miste om Ditt livs möjlighet att engagera Dig på världens största
och bästa nation.
Nationen väntar på Dig med öppna armar!

RICHARD SAMUELSSON
FÖRSTE KURATOR
2009 - 2010
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FÖRSTE KURATOR
BESKRIV DINA HUVUDSAKLIGA UPPGIFTER?
Förste kurator sköter planering och administration av arbetet i flertalet
nämnder och grupper samt styrelsen och landskapen. En stor del av
arbetstiden går således åt till att planera och leda möten men också
att följa upp och se till att det som beslutats verkställs så att mötena
verkligen fyller en funktion. En annan viktig del av förste kurators
åtaganden är arbetet med rekrytering av personer till alla poster som
finns på nationen. Till detta kommer naturligtvis också det som kanske
syns mest dvs. att vara nationens främste företrädare med allt vad det
innebär av ansvar men även representation.
HUR MYCKET TID TAR DET?
Som förste kurator har man till viss del möjlighet att välja vad man vill
inrikta sig på och kan driva kanske ett eller två egna projekt under sitt
år om man vill. Det finns även möjlighet att styra sin tid i något större
utsträckning än det gör för klubbverk och andre kurator. Men med det
sagt så ska man vara klar över att det precis som med alla andra heltids-poster på nationen inte kan jämföras med ett vanligt jobb. Det tar
mycket mer tid än så!
VAD FICK DU UT AV UPPDRAGET?
Jag lärde mig mycket om mig själv och hur jag fungerar
i olika situationer. Givetvis så har jag också lärt mig
mycket om administration och organisation och inte minst hur man leder och
planerar möten. Överhuvudtaget är
det mycket utmanande och utvecklande att få vara i en så ledande
ställning som man är i som
förste kurator.
FÖR
VEM
PASSAR
UPPGRAGET?
Det är många gruppers
arbete att hålla reda
på så god ordning är
ett
måste.
Eftersom
man jobbar nästan enbart med frivilliga så
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fortsättning FÖRSTE KURATOR
gäller det också att kunna entusiasmera och komma ihåg
att man oftast är den enda i gruppen som är anställd.
Eftersom en förste kurator har möjlighet att i viss mån välja inriktning
på sitt arbete och det ofta finns mer än ett sätt att göra saker på så finns
det också mer än en typ av person som rollen passar för. Viktigt är dock
att man varit med ett tag och gjort olika saker på nationen för att samla
erfarenhet och viktigast av allt att man verkligen är villig att göra jobbet.
HÅKAN ERIKSSON
FÖRSTE KURATOR 2005-2006
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ANDRE KURATOR
VARFÖR VILLE DU BLI NATIONENS 2Q?
Jag älskar verkligen Norrlands och är så oerhört glad över att nationen
förenar såväl studenter som alumner.
När jag var i slutet av min klubbverkstermin var det med stor sorg som
jag lämnade över till min efterträdare och jag kände att jag ville göra
så mycket mer. Mina ledaregenskaper var nog något som sken igenom
lite i mitt klubbverk så steget att sedan bli 2Q var inte långt. Innan jag
sökte 2Q satt jag i styrelsen och fick därigenom en inblick i nationens
övergripande verksamhet.
Jag sökte 2Q därför att jag ville se hur jag kunde förbättra nationens
verksamhet och göra nationen till en om än bättre plats. Jag ville lära
mig mer och jag ville ha en nyckelroll i den renovering som stundade.
Vad gäller den ekonomiska biten så hade jag, tävlingsmänniska som jag
är, satt upp egna ekonomiska mål också. Det var kul och drivande.
VAD VAR DET BÄSTA MED JOBBET?
Det absolut bästa är att jag har lärt mig så oerhört mycket om mig själv,
vad jag är bra på och vad jag behöver förbättra. Som gillevärdinna ville
jag vara bäst på allt och bad sällan om hjälp, som 2Q lärde jag mig
använda andra och ta hjälp från flera olika håll.
Samarbete och kommunikation är A och O för att få
nationen att fungera och tillsammans med klubbverket
hade jag en fantastisk tid - jättekul!
En annan sak som är unik med
att
vara
2Q
på
Norrlands
jämfört med alla andra arbeten är
att de beslut man tar får sådan
direkt återkoppling i verksamheten och i resultatet.
Beslutar man att köra på en
viss sak, skriva om ett avtal
eller byta tryckeri, så ser
man de direkta konsekvenserna och har stenkoll på
hur det påverkar resultatet. Det är något man
saknar i andra verksamheter och är fantastiskt
bra om man är ett kon-
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trollfreak.
Uthyrningarna var också hur roliga som helst, och fastighetsnämnden
och renoveringen. Tänk att jag har fått rita ett kök, bestämt inventarier
och massa annat som kommer att bestå i flera år!
Något som är mycket kul är att jag i efterhand inte tänker på det
mindre bra som något dåligt, utan att jag tänker på kuratorsåret med
kärlek, värme och glädje. Det är sällan man gör med något annat jobb
i världen!
VILKA EGENSKAPER SKULLE DU LYFTA FRAM SOM VIKTIGA
FÖR ATT GÖRA JOBBET LITE ENKLARE?
Det fina med att vara kurator är att varje individ får sätta sin prägel.
Det innebär således att någon alltid tycker att man prioriterar “fel”
saker, men leder till att man kan nå väldigt långt över en femårsperiod.
Nationen behöver en som är ordningssam och sorterar i pärmar, sammanställer och utvärderar likväl som en som tänker marknadsföring
eller att det ska vara kul att jobba för klubbverket. Att gå in och göra allt
under ett år kan vara lite svårt.
Övergripande egenskaper man bör ha är att man är bra på att kommunicera. Då menar jag inte att man är bra på att prata utan att man
skall vara bra på att förmedla information. Man skall vara disciplinerad och ordningssam, det är mycket mail och information och mycket som man måste hålla ordning på i
huvudet. Man måste vara trevlig, öppen och
säljande. Kunderna vet inte vad de får, vi
måste erbjuda dem vad vi kan ge. Man
bör ha erfarenhet av ledarskap och
man bör vara beslutsför och samtidigt eftertänksam.
Man måste kunna säga ifrån
och motivera varför man
agerar på ett visst sätt. Man
måste också klara av att vara
den som säger nej och att ta
att man arbetar hårt utan
att få något ordentligt tack.
Otack är 2Q:s lön.
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VAD VAR DET SVÅRASTE SOM HÄNDE UNDER ÅRET?
Under mitt kuratorsår inleddes och färdigställdes stora delar av
renoveringen. Det var helt galet. När vi satte budgeten planerade
vi inte för en renovering under 2008 och det var först i maj som vi
visste att nationen skulle inleda en renovering under året. Det innebar en mängd ad-hoc lösningar och var en stor belastning för mig
under den tiden. Byggföretaget var mycket bra och kontakten med
platschefen var toppen, ändå var det stora slitningar. Trots ett uppsatt kalendarium fick jag och klubbverket flera gånger flytta hela
rum från en natt till en annan. Att konstant jobba i byggdamm och
samtidigt ha nästan full uthyrningsverksamhet utan toaletter är en
ekvation som är svår att få ihop. Men det gick, och det visar att man
med vilja når hur långt som helst.
Jag drev på mitt klubbverk väldigt hårt och satte nog lite väl hård press
på dem under våren och hade lite förståelse för deras trötthet. Under
hösten arbetade klubbverket underbart och jag kan fortfarande tänka
tillbaks på hur dem reagerade när jag ringde ihop några av dem för att
tömma gamla salen eller göra något annat galet i tid och otid för att
platschefen ringde och informerade mig om deras ändrade planer. Jag
är dem så oerhört tacksam och det är tokigt att andra inte förstår hur
mycket arbete ett så litet antal människor har lyckats
åstadkomma.
VAD HAR DU HAFT FÖR NYTTA
AV KURATORSJOBBET
EFTER STUDIETIDEN?
Att lära sig om sig själv och
inse sina styrkor och brister
är något som alltid är bra att
vara införstådd med. Jag har
lärt mig att man inte kan
förändra världen över en
dag och att stora beslut
kräver lobbyverksamhet
och tålamod.
Det jag har lärt mig
som gör att kuratorstiden
var nyttig inför varje
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jobb i framtiden är att jag har kommit till insikt att mitt 100% och en
annan persons 100% inte går att jämföra. Man måste utgå från sig själv
och skapa bästa möjliga förutsättningar för varje mål. Men det är svårt
att förklara och få andra ute i världen att förstå att Norrlands är en
så pass etablerad organisation och att det sköts så professionellt. Att
använda det som en del av mitt CV tror jag inte ger mig större fördelar
än andra för den rekryterare som aldrig studerat i Uppsala.
Jag har haft stor nytta av mitt kuratorsår eftersom jag sedermera
lyckades bli Curator curatorum, ordförande för Kuratorskonventet som
är nationernas samarbetsorgan. Därigenom arbetade jag tillsammans
med en mängd olika aktörer och efter detta fick jag också mitt första
“riktiga” jobb. Så visst finns det chans att lyckas.
THEREZ OLSSON
ANDRE KURATOR 2008

10

KLUBBCHEF
HUR VAR DIN TERMIN SOM KLUBBCHEF?
Det första jag tänker på är framför allt gemenskapen med de andra
klubbverkarna. Det blir något alldeles speciellt att uppleva en termin
tillsammans. En termin med både med- och motgångar som man fixar
tillsammans.
VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA KLUBBCHEF?
Det bästa med uppdraget är nog känslan av det ansvar man får som
klubbverkare. Man blir väldigt snabbt sedd och behandlad som
“experten” inom sitt eget område.
Personligen har jag själv väldigt starka känslor för nationen och
byggnaden i sig så jag tyckte också väldigt mycket om känslan att det var
“min” nation.
VAD KRÄVS FÖR ATT BLI KLUBBCHEF?
Man måste vilja vara där, inte bara något som man har valt i brist på
annat. Detta är därför att man tillbringar så väldigt mycket tid där.
Vidare är det viktigt att kunna ta egna initiativ, främst eftersom det
förväntas av dig att du ska kunna lösa de som uppkommer. Självklart
med bistånd av andra men det är ändå du som tar initiativet. Men man
kommer snabbt in i rollen så oroa er inte. En annan sak som är viktig är
att man har modet att delegera saker.
Som KC ska man definitvt ta hjälp av sina
tekniska föreståndare samt klubbvärdarna. De är alla värda guld om de
jobbar åt dig!
Avslutningsvis bör man vara tålmodig. Det är många rutinsaker
som måste fixas varje vecka
och känslan av upprepning är
inget som man ska fästa
någon uppmärksamhet vid.
HUR MYCKET TID
LÄGGER DU NER PÅ
JOBBET?
Det är lite av vad man
gör det till. Man kan
jobba
undan
väldigt
effektivt under dagarna och
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sedan gå hem före 21.00 när det inte händer något speciellt, men en
stor del av det hela är just gemenskapen med de andra klubbverkarna.
Därför blir det gärna att man hälsar på de andra och hittar på grejor
med dem också. Då blir en vanlig arbetsvecka ganska många timmar.
VAD GÖR MAN SOM KLUBBCHEF?
Man gör det mesta egentligen. Man ska vara beredd på att man får göra
flera saker som man från början inte tycker hör till sitt ansvarsområde,
men eftersom man jobbar som ett lag så kommer det bara att vara till
hjälp i slutändan.
Det som kanske är svårast att tänka på är att man har en stor och
viktig representativ roll. Alla kunder och medlemmar man träffar
kommer att basera sitt omdöme på Norrlands från det bemötandet vilket
inte alltid är lätt att komma ihåg.
DANIEL SJÖLUND
KLUBBCHEF HT 2009
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BARMÄSTARE
VAD FÅR JAG UT AV ENGAGEMANGET?
Du får chansen att jobba i ett starkt team av glada människor, inte bara
övrigt kuratel och klubbverk utan också din egen personal.
Det är en stor möjlighet att utveckla ditt eget ledarskap och att
samarbeta i en grupp.
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Det bästa för mig var att jag fick träffa så många olika människor,
människor jag aldrig hade träffat annars. Men det var också mycket god
mat på nationens olika fester och den härliga stämningen hos Uppsalas
studenter.
NYTTIGA EGENSKAPER FÖR POSTEN?
Du bör redan ha förmågan att leda andra och styra upp allt som kan gå
fel, men också veta när du behöver hjälp. Egentligen behöver du bara
viljan och möjligheten och kanske att du är lite stresstålig.
HUR MYCKET TID TAR ENGAGEMANGET?
Arbetet du lägger ner motsvarar mer än heltid. En vanlig vardag är du
på nationen vid tio och tar emot leveranser. Räkna med sena nätter, ofta
är du kvar och låser och larmar byggnaden inför natten.
VAD GÖR DU I DIN ROLL?
En stor del av din tid kommer att gå
åt till pappersarbete då du måste
redovisa varje droppe från ditt
förråd. Eftersom det ofta är
fester på nationen är det du som
BM som fixar fram och fyller
barerna, inte bara med sprit
utan även personal. BM ser
även till att servisen kan
hämta vin och avec till
sittningen.
MARIA STAFBERG
BARMÄSTARE HT 2007
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CAFÉMÄSTARE
VAD FÅR DU UT AV ENGAGEMANGET?
En termin fullspäckad med hårt arbete, för lite sömn, dåliga
vanor men framför allt: roliga fester, vänner för livet och en sjukt
meriterande arbetslivserfarenhet.
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Att få sköta en verksamhet på sitt eget sätt - på riktigt! I det riktiga
arbetslivet får du inte en sån här chans utan examen och tidigare
meriter.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA FÖR POSTEN?
Stresstålighet, god ledarskapsförmåga och viss känsla för struktur och
planering.
HUR MYCKET TID TAR ENGAGEMANGET?
Bered dig på tillbringa mycket av din tid på nationen. Alla
kommer att säga åt dig att gå hem när du är ledig men det är mycket
svårare än det låter!
VAD GÖR DU I DIN ROLL?
Cafémästaren sköter caféet och allt som hör till, t.ex. planera meny,
beställa varor, redovisa, sköta egenkontrollsprogram (hygien och dylikt), anställa
personal, vara chef, fixa personalfester,
rycka in om diskberget blir gigantiskt stort, vara representant för
nationen, låsa upp dörrar, vara
trevlig mot nationens medlemmar och mycket, mycket mer.
KRISTIN TOREBERG
CAFÉMÄSTARE VT 2008

14

GILLEVÄRDINNA
VAD FÅR DU UT AV ENGAGEMANGET?
Jag har fått ut massor av mitt engagemang som gillevärdinna.
Förutom att jag fått massor av nya vänner efter min termin så har
jag fått nya erfarenheter som jag sedan kunnat använda mig av när
jag sökt jobb. Jag har lärt mig mycket om mig själv när det gäller att
hantera stressiga situationer och fått chansen att umgås med många
personer, allt från personal till Norrlands nations inspektor som
brukar vara gillevärdinnans bordsherre vid nationens gasker.
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Jag tycker att det bästa med mitt uppdrag är alla de nya erfarenheter
som jag fått användning av efter min termin och att jag lärt mig en hel
del om mig själv.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA FÖR ÄMBETET?
Jag tror att det är bra om man är ganska stresstålig och dessutom noggrann. Det är mycket papper som ska hållas reda på och man kommer
få hålla reda på ett stort kök samt flera förråd. Det är också bra om man
tycker om att jobba med människor eftersom man anställer en hel del
personal och håller i många kontakter när det gäller uthyrningar.
HUR MYCKET TID TAR ENGAGEMANGET?
Att vara klubbverkare är ett heltidsarbete
vilket innebär att man i princip lever på
nationen en hel termin. Det låter tufft
men det är även mycket kul!
Det är där många kompisar
hänger och man har stor
chans att träffa nya kompisar
under sin termin. Jag hade
svårt
att
slita
mig
från nationen på kvällarna
under
min
termin trots att jag var
klar med mina uppgifter
eftersom
jag
hade
så kul med de andra
klubbverkarna.
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VAD GÖR DU I DIN ROLL?
Att vara gillevärdinna innebär att man har ansvar för alla nationens
uthyrningar och egna gasker. Man anställer servis, kockar, hovmästare,
bakplock och diskare. Dessutom beställer man in allt som behövs till
middagarna som mat, linne, servetter, ljus etc. GV har det övergripande
ansvaret för stora köket på nationen och se till att uthyrningarna går
bra.
CECILIA SWANSTRÖM
GILLEVÄRDINNA HT08
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ORVARVÄRD DRYCK
VAD FICK DU UT AV ENGAGEMANGET?
Jag fick ut extremt mycket glädje, det var roligt att vara OVD, dels för
det nära samarbetet med resten av klubbverket och dels för att man
får vara en del av en pub som säljer sådana extrema mängder öl och
mat som Orvar gör. Det innebär extremt mycket jobb och en stor
personlighetsprövning.
VAD VAR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Att det var roligt nästan jämt, vi hittade på saker att göra hela tiden,
som stärkte gemenskapen och jagade iväg tröttheten lite.
Det var även väldigt mycket som man lärde sig, inte bara om man själv
fungerar utan även om hur andra människor fungerar och framförallt
att folk inte alltid är så fantastiska som man kan tro.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA INFÖR ENGAGEMANGET?
Lite skinn på näsan underlättar, man måste kunna säga nej när någon
gäst utan nationskort försöker tvinga sig in. Det underlättar också om
man har lätt för att somna, det är något som man kommer har väldigt
mycket nytta av!
HUR MYCKET TID TOG ENGAGEMANGET?
Massor, någonstans runt 90 till 120 timmar per vecka.
VAD GJORDE DU I DIN ROLL SOM
OVD?
Beställde varor, kontrollerade följesedlar mot leveranser och senare
även mot fakturor. Släpade och
bar ölfatupp och ner i katakomberna, packade upp
leveranser och ställde upp
flaskor i lagret. Gick på diverse möten och sittningar,
lärde upp min personal
i baren, städade Orvar.
Listan kan göras nästan
hur lång som helst...
LISA KARLSSON
ORVARVÄRD DRYCK HT08

BIBLIOTEKSUTSKOTTET
ordförande

VAD FÅR DU UT AV ENGAGEMANGET?
Jag tycker om böcker, och den systematiska ordningen av kunskap och
bildning, som ett bibliotek symboliserar. Det är en tillfredsställelse i sig
att vistas i en sådan miljö. Genom Biblioteksutskottet och Bibliotekariekonventet får man kontakter med andra människor med liknande
intressen.
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Att få möjlighet att sprida klassisk humanistisk bildning bland
studenterna i Upsala.
HUR MYCKET TID TAR ENGAGEMANGET?
Biblioteksexpeditionen håller öppet för utlåning varje vardag mellan
kl. 17.00 och 18.00. Detta arbete kan fördelas även till ledamöterna
av biblioteksutskottet. Jag räknar med att bibliotekarien inom den
närmaste
tiden
framöver
kommer
att
taga
väsentligt
mer av tid i anspråk, då vi dels måste införskaffa
mycket av studielitteratur i våra ämnen, dels håller på att göra vår bibliotekskatalog tillgänglig via Bibliotekariekonventets biblioteksdatabas på
Intenet (se www.nationsbibliotek.se).
VAD GÖR DU I DIN ROLL?
Bibliotekarien
leder
tillsammans
med
biträdande
bibliotekarien
nationens
biblioteksverksamhet. Det handlar dels om utlåning, dels om förvaltning
och vård av nationens boksamling. Nationsbiblioteken
tillhandahåller
studielitteratur för utlåning, så
studielitteraturen inom de
ämnen, som Norrlands
nation
ansvarar
för,
måste ständigt hållas
uppdaterade.
Bibliotekarien och biträdande
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fortsättning BIBLIOTEKSUTSKOTTET
bibliotekarien representerar nationen i biblioteksfrågor gentemot
andra nationer i Bibliotekariekonventet.
MICHAËL LEHMAN
BIBLIOTEKARIE HT08 - VT10

BIBLIOTEKSUTSKOTTET
ledamot

VARFÖR SKA MAN SÖKA DENNA POST?
Om man är en bok- och historiekuf är detta jobbet för dig!
Det enda kravet på dina köp är att de är om Norrlands
nation eller norrland eller om medlemmar av Norrlands nation
eller andra norrlänningar. Eller att de är skrivna av norrlänningar eller
Norrlands nations medlemmar.
VAD FÅR DU UT AV ENGAGEMANGET?
Jag fick trevligt sällskap och det var knappast betyngande att vakta
biblioteket en timme då och då och plugga samtidigt.
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Fritt styra inköp av böcker med trevliga människor. Som Norrlandicaansvarig hade jag mest fria av alla att välja. Nu har Norrlandica det
snyggaste rummet för böckerna.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA FÖR POSTEN?
Ordningssinne och norrlandsintresse. Det kan vara bra att man har
som hobby att gå in i ställen som säljer böcker second hand (t.ex. antikvarier och myrorna).
HUR
MYCKET
TID
TAR
ENGAGEMANGET?
Norrlandica har mycket få måsten,
dock måste man gå på möten och
sitta i biblioteket.
CARIN WESSLAU
LEDAMOT I BIBLOTEKSUTSKOTTET
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CAFÉVÄRDINNA
VAD FÅR DU UT AV ENGAGEMANGET?
Lönen för att vara cafévärdinna är ett KK-kort som man har under hela
den termin man jobbar. Med detta fantastiska kort går man själv och en
kompis in gratis på alla nationsklubbar och släpp, samt går före kön.
Men framförallt har man roligt och lär sig massor när man jobbar i
caféet!
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Att man lär känna så många härliga människor! Flera av mina bästa
vänner lärde jag känna i caféet under min första termin på nationen.
Man kommer också väldigt snabbt in i nationslivet och lär sig otroligt
mycket.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA INFÖR ENGAGEMANGET?
Du ska vilja jobba och ha en positiv inställning. Om du inte kan något
om matlagning från början gör det inget, bara du vill lära dig.
HUR MYCKET TID TAR ENGAGEMANGET?
Man ska jobba 10 timmar i veckan fördelat på två pass. I praktiken blir
det ibland lite mer eftersom det tar en stund att stänga caféet på kvällen.
Det ingår även två städdagar per termin och så bör man närvara på de
cafémöten (på vilka man bl.a. bestämmer när man ska
jobba) som hålls med några veckors mellanrum under terminen. Som cafévärdinna
behöver du inte ta något ansvar för
planering, alltså behöver du inte
tänka på uppdraget mer än när du
jobbar. Men för att fullt ut kunna
ha glädje av det hela är det fint
om man har tid att vara med
på de café- och personalfester som äger rum.
VAD GÖR DU I DIN
ROLL SOM
CAFÉVÄRDINNA?
Två dagar i veckan jobbar
man antingen förmiddag (8
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till 13 eller 9 till 14) eller eftermiddag (13 till 18.30). Man bestämmer själv
när man kan jobba. På förmiddagen förbereder man frukost och lagar och
serverar lunch. På eftermiddagen bakar man kakor, säljer kakor och städar
caféet. Man är alltid två cafévärdinnor och cafémästaren som hjälps åt
i köket.
AMELIE LIND
CAFÉVÄRDINNA HT09
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GRANSKNINGSNÄMNDEN
ledamot

VAD FÅR DU UT AV ENGAGEMANGET?
Att vara med i GN är ett bra sätt att ha nära kontakt med nationen även
efter att tiden som väldigt nationsaktiv är förbi. Det är även roligt att
jobba tillsammans med en grupp för att förbättra och standardisera
granskningen.
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Det bästa är att kunna vara med att påverka på nationen och att få jobba
i en liten grupp med viktiga frågor. Det är också kul att kunna fungera
som ett slags stöd för klubbverk och andra.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA FÖR POSTEN?
Det är en fördel om man har varit klubbverkare eller kurator tidigare
när man är med i nämnden och kunskaper inom exempelvis juridik
eller livsmedelshygien är ju inte heller dumt!
HUR MYCKET TID TAR ENGAGEMANGET?
Det är ganska olika i olika perioder. Inför landskap där flera personer
ska granskas är det mer att göra och då ligger även mötena lite tätare
än annars.
VAD GÖR DU I DIN ROLL?
Som ledamot i granskningsnämnden
är jag delaktig i granskningen av
klubbverkare, kuratel, bibliotekarier,
stipendiesekreterare och stadgeändringar m.m. Jag som kostekonom och f.d cafémästare
har även bra koll på EKP och
annat som gäller matbiten,
därför granskar jag och
sköter kontakten framför
allt med CM, GV och OVM.
MARIELLE ENROTH
LEDAMOT I GRANSKNINGSNÄMNDEN
HT 2009

KONTAKTUTSKOTTET
ledamot

VAD FÅR DU UT AV ENGAGEMANGET?
Förutom att du lär känna mycket nytt folk, träna på din sociala förmåga,
känna dig som spindeln i nätet så belönas du även med bra karma! Att
hjälpa så många nya reccar tillrätta på Uppsalas bästa nation kommer
utan tvekan att bidra till drömjobbet eller din första miljon. What goes
around, comes around…
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Att du faktiskt gör en skillnad, både för nationen som får nya medlemmar och för recentiorerna som förhoppningsvis känner att de valt
rätt nation och att de fått en skjuts in i nationslivet. Själv kände
jag att jag gjort rätt val direkt när jag steg innanför dörrarna till
Norrlands, mycket tack vare de glada och avslappnade personerna som
skrev in mig på nationen.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA FÖR POSTEN?
För att vara med i KU behöver man nog ingen speciell egenskap, alla
kan göra det. Är man bara någorlunda social och tycker att Norrlands
nation är trevligt så passar man perfekt för uppdraget!
HUR MYCKET TID TAR ENGAGEMANGET?
När
inskrivningarna
börjar
i
början av terminen (oftast någon vecka
innan
föreläsningarna
börjar)
så befinner man sig rätt många timmar på nationen. När
reccemottagningarna är över så
träffas Kontaktutskottet regelbundet på kortare möten
under terminen. Om man
skulle slå ut alla timmar
på terminens 20 veckor
kanske det handlar om 1
timme i veckan…
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VAD GÖR DU I DIN ROLL?
Jag skriver in reccar i början av terminen, är med och ordnar
reccemottagningen, arrangerar reccefika och andra aktiviteter för
recentiorer samt andra medlemmar som är intresserade av att engagera
sig på nationen. Under terminen så sorterar jag även någon enstaka
gång matrikelblad vilket vi självklart belönas för!
ULRIKA BRUNN
LEDAMOT I KONTAKTUTSKOTTET VT09 - HT09

MARSKALK
VAD FÅR DU UT AV ENGAGEMANGET?
Det mesta som ingår i marskalksuppdraget av planering, organisering
och genomförandet av en fest är både utvecklande och roligt. Man får
praktisk erfarenhet av hur man anordnar fester och middagar samt hur
nationen fungerar, vilket är lärorikt på många olika sätt. Exempelvis lär
man sig att ta ansvar och vikten av att planera. Man får även vara med
under gaskerna och se hur mycket gästerna uppskattar det arbete man
har lagt ned innan och under själva kvällen.
Därtill är man med i marskalkskonventet vilket innebär möjligheten
att delta i många roliga aktiviteter utanför nationen. Dessutom får man
ett KK-kort som belöning för mödan och blir en i gänget på nationen.
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Det bästa är att se hur festen som man har planerat blir verklighet hur
gästerna trivs och allt flyter på. Dessutom knyter man mycket nya och
viktiga kontakter och genom det ansvar man har utvecklas man både
med att arbeta i grupp och ta självständiga beslut.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA FÖR POSTEN?
En av de viktigaste egenskaperna för att vara en marskalk är att man bör
ha bra organiseringsförmåga, och kunna jobba både självständigt och
jobba och kommunicera med andra. Dessutom bör
man ha ett glatt och trevligt humör, men ändå
kunna vara allvarlig när det gäller.
HUR
MYCKET
TID
TAR
ENGAGEMANGET?
Det varierar väldigt mycket.
Vissa perioder kan det vara
väldigt lugnt, men dagarna
innan en gask eller en bal är
alltid väldigt hektiska och på
självaste dagen är det alltid
mycket att stå i och hålla
reda på. Allt beror dock på
hur väl man planerar det,
men man ska vara beredd
på att hela dagen före en
gask under själva gaskdagen är det fullt upp.
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VAD GÖR DU I DIN ROLL?
Uppgifterna varierar lite beroende på vilken typ av tillställnig det är.
De tillställningar som marskalkerna är ansvariga för är Reccegaskerna, Höstbal, Lussegask, Majmiddag samt Vårbalen. Ibland deltar vi
också vid andra tillfällen än gasker, som till exempel vid Landskap.
Vanligtvis är marskalken och den biträdande marskalkens främsta
uppgift är att vara ansvariga för logistiken vid nationens gasker och
balerna. Det innebär att man har koll på de anmälda och deras speciella
önskemål. För det första gör man alltid en teckningslista inför varje
arrangemang, sedan har man koll på gästernas placeringsönskemål
och allergier och försöker uppfylla speciella önskemål hos gästerna och
kommunicera dessa vidare till exempelvis hovmästaren.
Utöver det gör man också bordsplaceringen till gasken och
ansvarar för pyntningen av lokalen samt blomsterarrangemang.
Marskalkerna tar också hand om kuratorsglasen som förvaras i lyxförrådet och används när ägaren av glaset är med på sittningen.
Under själva sittningen är marskalkarna toastmasters, det vill säga ser
till att körschemat följs genom att ha kontakt med hovmästaren. Vidare
presenterar marskalkerna kvällens talare och ser till att ingen lämnar
eller kommer in i lokalen när tal hålls. Om det behövs ska man också
hjälpa gästerna vid behov och vara tillgänglig för att lösa de situationer
som uppstår under kvällen.
AINO GRÖNLUND
MARSKALK HT09 - VT10

NATIONSFOTOGRAF
VAD FICK DU UT AV ENGAGEMANGET?
Under min tid som nationsfotograf så utvecklades jag som fotograf.
Jag fick stor erfarenhet att fotografera middagar och fester, det som
nationen vanligtvis arrangerar.
VAD VAR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Det bästa med att vara nationsfotograf är att man utvecklas och får
fotografera mycket som man annars inte skulle ha fotograferat.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA FÖR POSTEN?
Fotografisk förmåga, uthållighet, känsla för intressanta bildkompositioner av ointressanta objekt.
HUR MYCKET TID TOG ENGAGEMANGET?
Nationsfotografen delar upp arbetet mellan sig och den biträdande
nationsfotografen. Utöver gasker och klubbar så fotograferar man även
nationens övriga verksamhet. Några gånger i månaden fotograferar
man, med påföljande redigering av bilderna.
VAD GJORDE DU I DIN ROLL?
Fotograferade, redigerade bilder och la upp bilder från evenemang på
nationens hemsida. Nationsfotografen och biträdande
nationsfotograf har kontakt med varandra och
delar upp arbetet.
MARTIN ELIASSON
NATIONSFOTOGRAF HT07-VT08
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NATIONSSEKRETERARE
VAD FÅR DU UT AV ENGAGEMANGET?
Först och främst får jag lära mig massor om nationen och verksamheten. I och med att jag sitter med på möten med flera olika organ får
jag verkligen en allsidig bild av vad nationen har att erbjuda. Det är
väldigt spännande att se hur det går till på olika typer av möten. Jag får
också träffa många roliga människor och en och annan gratis middag
i samband med sekreteraruppdragen. Dessutom får jag öva mig på att
upprätta formella skrivelser, vilket är perfekt träning eftersom jag läser
till jurist och sekreterarkunskaperna kommer att vara mycket bra att
ha i ryggen. Det har redan visat sig, eftersom jag fick ett juridiskt kvalificerat sommarjobb mycket tack vare att jag varit nationssekreterare!
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Jag brinner för nationen, och det bästa med att vara sekreterare är att
jag känner att mitt arbete är viktigt och jag får bidra med något. Det
är kul att göra ett avtryck i papper som kommer att sparas många år
framöver! Eftersom jag är nyfiken av mig är det kul att få vara bland de
första att veta saker.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA FÖR POSTEN?
Man bör ha ett visst intresse för vad som pågår på nationen, annars kan
det vara rätt förvirrande att försöka hänga med i vad
som sägs på mötena. Men man lär sig efter hand
och ju mer inblick man får i nationsvärlden,
desto roligare blir det att sitta med
och lyssna och skriva. Det är också
viktigt att vara uppmärksam och
noggrann och naturligtvis tycka
det är kul att skriva.
HUR MYCKET TID TAR
ENGAGEMANGET?
Det är ungefär tre till fyra
möten i månaden med
styrelse, olika nämnder
och landskap. Ibland kan
fler möten planeras in på
samma vecka, men oftast
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är de jämnt utspridda. Eftersom vi är två nationssekreterare går det att
dela upp mötena på ett bra sätt. Mötenas längd varierar. Landskap kan
ta en hel kväll medan ett nämndsmöte kan vara över på en timma. Det
tar givetvis lite tid att skriva rent protokollen också, men det brukar jag
försöka få gjort inom en vecka från mötet. Det som är bra rent tidsmässigt är att engagemanget sker i punktinsatser. Man sitter på mötet
och försöker sedan få renskrivandet överstökat så fort som möjligt, så
det är inget man måste känna att man har hängandes över sig eller
måste arbeta löpande med.
VAD GÖR DU I DIN ROLL?
Som nationssekreterare sitter jag med på nationens stämmor, det vill
säga landskapen, samt möten med styrelsen och stipendie- och förvaltningsnämnden. Jag för anteckningar under mötena och sammanställer dem sedan till ett renskrivet protokoll. Protokollet justeras sedan av
justeringspersonerna.
ANNA BERNTORP
NATIONSSEKRETERARE 2008 – 2010
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RECCEFÖRMAN
VAD GÖR DU I DIN ROLL?
Jag är Recceförman vilket innebär ordförande i Kontaktutskottet.
Kontaktutskottet är i sin tur är ansvarigt för rekrytering och information till alla reccar, vi ska ge dem en första inblick i nationslivet och
vara allmänt behjälpliga under framför allt reccarnas första termin.
Som Recceförman håller jag i reccemottagningarna som hålls i samband med inskrivningarna. Resten av terminen är det mer fritt. Våren
handlar om rekrytering framför allt, både att vi åker iväg till Norrland
och informerar om Norrlands nation och att gymnasieskolor kommer
hit till oss på studiebesök. Som Recceförman behöver du inte göra allt,
men du är ytterst ansvarig för att organisera sådant.
VAD FÅR DU UT AV ENGAGEMANGET?
Jag lär mig att organisera och att vara ”spindeln i nätet”, något som är
oerhört nyttigt och roligt. Samtidigt träffar jag underbara människor,
både nuvarande ”norrlänningar” och blivande.
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Jag får vara med och marknadsföra nationen som jag brinner så mycket
för. Att vara första kontakten för reccarna på nationen är väldigt roligt.
Jag skulle vilja att alla förstod hur mycket Norrlands nation kan ge dig,
och du kan ge nationen, utan att det blir för klyschigt.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA FÖR
POSTEN?
Man måste vara social och gärna
service-minded, mycket av den
här posten handlar ju om att
vara en kontakt till nationen för
reccarna. En liten förkärlek för att organisera och
samordna är också bra, om
inte annat utvecklar du den
under tiden. Dessutom är
det bra att känna till lite
om det mesta på nationen,
du får många frågor av
reccar som undrar vad
Norrlands är för nation.
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HUR MYCKET TID TAR ENGAGEMANGET?
Det beror helt på vad du gör av posten. Anordnas många saker tar det
givetvis mer tid. Men det är framför allt i början av terminerna, under
inskrivningsperioderna och reccemottagningarna, som du måste vara
beredd att lägga ner det där lilla extra. Sen får du mer energi ju fler som
skriver in och engagerar sig, då vet du att du har lyckats!
EMMA LILJA SJÖDIN
RECCEFÖRMAN HT09 – VT10
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STIPENDIENÄMNDEN
ledamot

VAD FÅR DU UT AV ENGAGEMANGET?
Jag får frikort och en väldigt trevlig tackmiddag i slutet av terminen
men även mat eller fika under mötena.
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Det roligaste är nog tackmiddagen i slutet av terminen och såklart att få
göra folk glada genom dela ut en massa stipendier.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA FÖR POSTEN?
Jag tror inte att det krävs några särskilda egenskaper för att sitta i
stipendienämnden så länge man är engagerad i sitt uppdrag.
HUR MYCKET TID TAR ENGAGEMANGET?
Stipendienämnden brukar ha tre möten per termin och varje möte tar
ungefär 3-4 timmar, förutom terminens sista möte som är betydligt
kortare eftersom vi då inte delar ut några stipendier.
VAD GÖR DU I DIN ROLL?
Som ledamot i stipendienämnden är man med på möten där vi utifrån
de inkomna ansökningarna diskuterar och sedan föreslår stipendiater
till nationens och universitetets stipendier, de tillsätts
sedan av Inspektor respektive universitetet.
NINA NORDIN
LEDAMOT JURIDISKA
FAKULTETEN I STIPENDIENÄMNDEN VT09 – HT09
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STIPENDIENÄMNDEN
ordförande

VAD FÅR DU UT AV ENGAGEMANGET?
Under hela min tid här i Uppsala har mitt engagemang i nationen varit
det absolut roligaste jag hållit på med i mitt liv. Det sociala nätverk man
bygger upp och allt det trevliga och smått märkliga man får vara med
om är få förunnat. Kort sagt; Det är roligt!
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Glädjen och tillfredsställelsen att få hjälpa studenter och nationsmedlemmar ekonomiskt. Till detta hör också nöjet att få möjlighet att
arbeta för nationen och ge något tillbaka för allt det jag själv fått ut av
mitt långa nationsengagemang.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA FÖR POSTEN?
Som ordförande bör man ha koll på formalia och ha god mötesvana.
Eftersom stipendienämndsarbetet kräver nogranhet skadar det inte att
ha suttit med i nämnden ett tag så man förstår hur allt hänger ihop.
HUR MYCKET TID TAR ENGAGEMANGET?
Av alla de ämbeten jag innehaft på nationen är det här nog ett av de
lugnare. Varje termin ska tre möten hållas, och det är huvuduppgiften.
Sen krävs ju en del för- och efterarbete. Jag tycker
också att det är viktigt att vara ett stöd för stipendiesekreterarna när de än behöver mig.
VAD GÖR DU I DIN ROLL?
Min huvuduppgift är att leda
mötena och ha uppsikt över hela
stipendieprocessen så gott det
går. Huvuddelen av arbetet
sköts av stipendiesekreterarna så där behöver jag bara
stämma av med dem då och
då och se att allting flyter.
BJÖRN VESTERLUND
ORDFÖRANDE I
STIPENDIENÄMNDEN
HT08 – VT11
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NATIONSSTYRELSEN
ledamot

VILKA VIKTIGA OCH ELLER ROLIGA FRÅGOR HAR DU
JOBBAT MED ELLER JOBBAR MED I STYRELSEN?
Ett av de viktigaste besluten styrelsen har fattat var beslutet om att
nationen skulle göra en omorganisation och förstärka ekonomifunktionen. Nationen hade aldrig klarat en granskning av externa
revisorer utan den.
En annan viktig fråga var när styrelsen beslutade att föreslå
landskapet att vi skulle bilda ett dotterbolag.
Dessutom har styrelsen har diskuterat kårobligaoriets avskaffande massor av gånger så att nationen ska vara förberedd när det
väl händer. Utöver det har styrelsen diskuterat hur vi genererar mer
pengar så att nationen kan överleva långsiktigt.
HUR MYCKET TID TAR DET ATT SITTA I STYRELSEN?
Beror på hur mycket man engagerar sig i de arbetsgrupper som
styrelsen brukar ha, man kan vara styrelsemedlem som går på
styrelsemötena och då är det ett möte i månaden. Om man sitter med i
någon/några arbetsgrupper kan det bli ytterligare möten.
VAD HAR DU BIDRAGIT MED I STYRELSEARBETET?
Jag hoppas att jag har bidragit med mycket, men jag
lyfter nog återigen fram ekonomifunktionen
- det känns som något oerhört viktigt att
få den fungerande, jag har även varit
den ur styrelsen som varit den som
löneförhandlat med controllern
och som haft utvecklingssamtal
med henne. Jag tror att jag stått
för kontinuitet, att jag vetat
om hur styrelsen resonerat
i en specifik fråga tidigare,
att jag varit ett stort stöd till
kuratelet i många frågor,
att jag ofta är en styrelseledamot som kanske ifrågasätter lite extra för att övriga i styrelsen ska “tänka
till” om det här är bra lång-
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siktigt. Jag är ofta den som ser till att om vi inte är tydliga i ett beslut att
styrelsen blir tydlig i sitt beslut.
VAD HAR STYRELSEARBETET GETT DIG? OCH VAD HAR DET
BETYTT FÖR DIG?
Det har gett mig massor, jag tycker det är otroligt roligt att få arbeta
tillsammans med dagens studenter, det är roligt att få bidra med de
erfarenheter man nu har från arbetslivet, det är kul att få vara med att
driva nationens utveckling långsiktigt. Att sitta med i nationsstyrelsen
har jag aldrig funnit som betungande - trots att jag var med i 10 år utan jag har bara tyckt att det är roligt!
VAD
TYCKER
DU
ÄR
STYRELSENS
VIKTIGASTE
FUNKTIONER?
Styrelsens viktigaste funktion är att vara den som arbetar med nationens långsiktiga frågor och försöka arbeta mer med strategiska frågor:
vad ska nationen göra för att fortfarande ha ett nationshus och den
verksamhet som finns idag även för morgondagens studenter. Sen är
styrelsen ett otroligt viktigt stöd för kuratelet och ett bollplank för
kuratelet. Styrelsen är det organ som leder nationens arbete mellan
landskapen.
VAD ÄR DEN ULTIMATA SAMMANSÄTTNINGEN AV PERSONLIGHETER OCH EGENSKAPER I NATIONSSTYRELSEN?
Ultimata sammansättningen enligt mig
är att det finns ett par stycken som
representerar dagens studenter
Förutom den kopplingen till
nationen borde det finnas
några som nyligen börjat
jobba och några som jobbat lite längre på de övriga
posterna. Att få de som
suttit länge att fortsätta sitta kvar är oerhört viktigt.
MALIN SJÖBERGHÖGRELL
MÅNGÅRIG LEDAMOT I
NATIONSSTYRELSEN
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TEKNISK FÖRESTÅNDARE
VAD FICK DU UT AV ENGAGEMANGET?
Till största del får man ett nätverk av kompisar och ibland även vänner
för livet. Sedan ger engagemanget avkoppling från studierna (bra att
komma bort från universitetet).
VAD VAR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
Du själv bestämmer hur mycket tid du vill lägga ned! Det är inga krav
på att du måste vara på nationen vissa timmar, utan mer att du ska vara
tillgänglig och ansvarig för ditt område. Har man egna idéer hur man
vill göra/ändra saker, går det att genomföra efter att kommunicerat
detta.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA FÖR POSTEN?
Ett intresse för ljud och ljus och teknik! Spelar ingen roll om man inte
kan något innan, man lär sig när man är biträdande.
HUR MYCKET TID TOG ENGAGEMANGET?
Tid kan vara allting från 0 timmar till 10 timmar per vecka. Allt beror
på hur mycket KC gör, samt hur tillgänglig man är den veckan och hur
mycket uthyrningar och events det är den veckan som behöver ljud och
ljus.
VAD GJORDE DU I DIN ROLL?
Jag var teknisk föreståndare, Klubbchefens högra hand. Roddade ljud
och ljus inför events och uthyrningar, både innan och efter. Detta
innebär också att hålla ordning i förrådet, samt laga eventuella fel som uppstår på
utrustningen.
JONAS KARLSSON
TEKNISK FÖRESTÅNDARE
HT05
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VALNÄMNDEN
VAD FÅR DU UT AV ENGAGEMANGET?
Något jag har haft nytta av i mitt yrkesliv är vanan och erfarenheten
av att intervjua sökande och kunskapen om hur svårt det kan vara att
bedömma en person utifrån en skriftlig ansökan på några sidor och en
kort intervju. Som före detta aktiv är det även kul att fortfarande kunna
ha lite koll på nationen och se hur den förändras och utvecklas.
VAD ÄR DET BÄSTA MED UPPDRAGET?
I och med att man är med och bereder valen till väldigt många av
nationens poster får man en fantastisk översikt över nationens
organisation och vilka som sitter var och lite om vad de gör.
NYTTIGA EGENSKAPER ATT HA FÖR POSTEN?
Vana av rekryteringsarbete och intervjuförfarande är givetvis bra men
absolut inget krav. Bra koll på vilka som är aktiva på nationen och vad
de gjort är nyttigt både när man försöker finna lämpliga kandidater
och när man bedömer ansökningar. Viss erfarenhet och vana av någon
eller några av nationens nämnder och utskott och hur de arbetar är
definitivt bra att ha när man ska bedöma ansökningar och kandidaters
lämplighet.
HUR MYCKET TID TAR ENGAGEMANGET?
Valnämndens arbete varierar över terminerna
med toppar strax före landskapen då intervjuerna kan ta en del tid (några
kvällar eller en lång eftermiddag)
om det är många sökande. I övrigt
så är det möte ungefär en gång
i månaden och ibland lite
småsaker som behöver göras
däremellan.
VAD GÖR DU I DIN
ROLL?
Valnämndens
främsta
uppgift är att bedöma
ansökningar och bereda
personval för nationens
olika beslutande organ.
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fortsättning VALNÄMNDEN
Beredningen varierar i djup och utförande. Inför ett klubbverkarval har
vi intervjuer av kandidater och tittar på referenser, medan beredning av
ett val av en utskottsledamot givetvis inte är lika djupgående. Nämnden
arbetar även aktivt med att få folk att söka olika poster genom påtryckningar och information.
GUSTAV JERNBERG
VALNÄMNDSLEDAMOT VT 2010

TACK TILL
Ett stort tack till Valnämnden 2009/2010 som har gjort
denna guide möjlig.
Valnämndens ledamöter:
MIKAELA ENTOTH
vice ordförande

GUSTAV JERNBERG

HENRIK JOHANSSON

LISA LUNDMARK

LISA KARLSSON

ULRIKA BRUNN

ROSELIE OLSSON

MICHEL ROWINSKI
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