Kära Västgötar!
For those of you who don’t read Swedish, there will be a summary in English at the end of
this letter.
Hej! Mitt namn är Hugo Stiernstedt, jag är 24 år gammal och jag söker posten som förste
kurator på Västgöta nation. I skrivande stund befinner jag mig i den lilla staden Rock Island,
Illinois på en månadslång praktik inom ramen för mastersprogrammet i historia, där jag läser
mitt andra år. Även fast solen skiner, termometern visar 28 grader, och jag cyklar runt på en
snabb racercykel från 1984, så saknar jag er, och nationen väldigt mycket. De senaste åren har
nationen blivit mitt hem, mitt sammanhang, och platsen jag tycker om mest i hela världen. Att
få chansen att jobba heltid under ett helt år med detta sammanhang som jag tycker så mycket
om vore fantastiskt, det är därför jag söker posten som förste kurator.
Jag är uppvuxen i den gotländska socknen Hejnum, och till Uppsala kom jag hösten 2013,
då jag började läsa A-kursen i historia. Av någon anledning blev jag medlem i Värmlands
nation, och som recce var jag väldigt taggad på att jobba i deras verksamheter och träffa nya
människor. Jag hittade dock inget sammanhang på Värmlands, och bestämde mig ganska
snabbt för att nationslivet trots allt inte var något för mig. Allt detta förändrades hösten 2014,
när min goda vän Victor Tedeman var biträdande 6m på Västgöta nation. Han lyckades
övertala mig att jobba ett pass i Djäknen med honom. Jag kände mig direkt välkommen och
uppskattad, och från den stunden visste jag att jag ville engagera mig på nationen. Det dröjde
dock till våren 2016 innan jag sökte och fick mitt första ämbete, detta som idrottsförman,
tillika ordförande i VGIF. Sen dess har jag varit recentiorsvärd, barmästare, och redaktör. Jag
har även suttit tre terminer i stipendieutskottet, en termin i ämbetsmannavalberedningen, och
är sedan våren 2017 ledamot i styrelsen för stiftelsen Västgötagården.
Jag tror att en förste kurator bör ha en god ledarskapsförmåga, något jag vill påstå att jag
har efter bland annat mitt engagemang inom försvarsmakten. 2012 gjorde jag en
grundläggande militär utbildning, och har sedan dess varit anställd inom hemvärnet som
gruppchef i ett skyttekompani. Jag fick lära mig mycket om vad jag klarar av, vad gruppen
klarar av, och hur en god ledare bör agera. Mina ämbeten som idrottsförman, och barmästare
har även de gett mig träning i ledarskap i ett nationssammanhang, där man måste leda andra
ideellt engagerade studenter och vänner. Jag tror även att en första kurator måste vara
serviceinriktad, och alltid kunna vara tillmötesgående mot medlemmar, ämbetsmän, och
personer utanför nationen. Jag har 5 somrars erfarenhet inom serviceyrken på Coop Konsum,
och Systembolaget, och vet vad god service innebär. Året som recentiorsvärd har även gett
mig en inblick i vad det innebär att vara serviceinriktad och tillmötesgående inom vår

nationsverksamhet. Som recentiorsvärd fick jag även möjligheten att lära mig vårt
medlemsystem Melos, något en förste kurator spenderar mycket tid med. Jag tror även att det
är en fördel att som förste kurator ha viss styrelsevana. Jag känner mig bekväm med
styrelsearbete, då jag har varit ordförande för vår idrottsförenings styrelse, samt suttit som
ledamot i stiftelsen västgötagårdens styrelse.
Trotts att jag känner mig redo för ett eventuellt kuratorsår, så vill jag poängtera att jag är
ödmjuk inför uppdraget. Jag tror aldrig att man kan vara helt förberedd på något sådant, och
jag skulle inte ha några problem med att be om hjälp och råd när det behövs.
Kära västgötar, jag söker posten som förste kurator eftersom jag älskar Västgöta nation.
Nationen har gett mig så mycket; erfarenhet, ett sammanhang, och inte minst: vänner för livet.
Jag söker eftersom jag vill ge tillbaka, men jag vill även utmana mig själv, och ser det som en
stor möjlighet att utvecklas som person. Det vore en enorm ära att få nationens förtroende
under ett helt år.
Hi! My is Hugo Stiernstedt, I’m 24 years old, and I apply for the position as first curator at
Västgöta nation. I believe that my offices as chairman of the sports association, Recentiors
host, bar master, and editor of the newspaper are all good experiences for an eventual year as
a curator. I have also been a board member of our scholarship board, of our officer
nomination board, and I am currently serving as a board member of our housing board. I have
also served as a squad leader in the Swedish military, where I learned a lot about leadership
and group dynamics. I apply for this position because I love Västgöta nation, and it would be
such an honor if you would elect me. Thank you.
Jag saknar er, vi ses snart.
Er västgötska gotlänning, Hugo.
Rock Island, Illinois, USA, den 10 oktober 2017.

