Hej, jag heter Victor Tedeman, och jag söker till posten som förste kurator.
Jag är 25 år gammal och kommer från Göteborg. Jag har skrivit en kandidatuppsats i teologi och
studerar nu min första av tre terminer socialt arbete, med målet att bli diakon i Göteborgs stift.
Jag blev medlem i Västgöta nation min andra dag i Uppsala, under höstterminen 2013. Mitt första år
var jag inte särskilt aktiv, mer än att jag jobbade ett antal kvällar i Djäknen och ett släpp. Mitt andra
år blev jag däremot biträdande sexmästare, och sen dess har jag varit fast. Sen den första terminen
har jag även suttit som barmästare, brädspelsförman och sånganförare. För närvarande sitter jag min
första termin som internationell sekreterare, och kom nyligen med i ämbetsmannavalberedningen.
På alla poster jag har haft på nationen har det roligaste alltid varit samarbetet med människorna runt
omkring mig, oavsett om det handlat om en kurator, en barmästarkollega eller jobbaren bredvid mig
som står bakom baren för första gången.
Jag söker posten då jag verkligen bryr mig om den här nationen och dess medlemmar. Jag skulle vilja
ge något tillbaka, och jag tror att posten som förste kurator är där jag hade kunnat göra mest nytta.
Vi hör ofta att 1Q är nationens ansikte utåt, och även om det är en viktigt aspekt, tror jag att den
viktigaste representationen är den interna. Om jag skulle bli vald ser jag framförallt fram emot
arbetet med våra egna medlemmar och ämbetsmän, och försöka se till att de har en så bra tid på
nationen som möjligt. I grunden är nationen sina medlemmar, och jag tror att det är när
medlemmarna mår bra och har roligt som nationen fungerar som bäst. Om jag skulle bli vald vill jag
fokusera på att de individuella medlemmarna och ämbetsmännen, och försöka hitta nya sätt att få
fram deras åsikter till kuratelet. Jag skulle också vilja undersöka hur nationen skulle kunna göras
något mer lättillgänglig för våra internationella medlemmar, så att de kan ta del av stå stor del av
nationen som möjligt.
Tack för att ni tagit er tid att läsa detta, och förhoppningsvis ses vi den förste november!

Victor Tedeman

My name is Victor Tedeman, and I’m applying for the position as First Curator at Västgöta Nation.
I am 25 years old and was born in Gothenburg. I have written my bachelor’s thesis in theology, and
am currently studying social work, with goal of becoming a deacon in the episcopate of Gothenburg
within the Swedish Church.
I have been a member of VG since my second day in Uppsala, in the fall of 2013. I didn’t do much
at the nation my first year aside from working a few pub nights and a 04-släpp. My second year
however, I started out as a Pubhost, and I have been stuck in the nation since then. Since my first
semester as an active officer at the nation I have also held the positions of Barmaster, Board Game
Officer and Songmaster, and I’m currently on my first term as an International Secretary, as well as
being a part of the Officer Nominating Committee. Through everything I have done at the nation,
the best part has always been the collaboration with people around me, whether that has been a
curator, a fellow barmaster, or the worker next to me standing behind a bar for the first time.
I’m applying for the office because I really care about this nation, and I would like to give something
back. The office of 1Q would be a position where I think that I could do this to the best of my
abilities.
While you often hear that the First Curator is the representative of the nation to other individuals
and organizations, I think that one of the most important aspects is the internal representation. If I
would be elected, I’m above anything else looking forward to talking to, and working with, the
officers and members themselves, and to make sure that they have the best time they can have. I
very much believe that the nation is its members, and if the individual members are having a good
time, the nation will prosper. If elected, I would focus much of my attention to making sure that the
individual members and officers are heard, and could maybe find new ways for their wants and
needs to be heard by the curators. I would also want to investigate how the nation could be more
accessible to international students, to make sure that they can take part in as many aspects of the
nation as possible.
I thank you for taking the time to read this, and hopefully we’ll see each other on the first of
November!

Victor Tedeman

