WIBURGENSER !
Jag är Rasmus Olander. En av kandidaterna i kuratorsvalet.
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Hösten 2011 klättrade jag för första gången upp för trapporna
till Nya studenthusets 4:e våning. Efter det har en hel del hunnit
hända och jag har varit med om det mesta. Jag har fixat
sponsorer till årsfesten. Hållit tal. Suttit i framtidsutskottet. Hållit
abiinfon i Kotka och Lovisa. Moppat golv. Burit fanor. Fällt fanor.
Listan kunde fortsätta i all evighet. Man hinner med mycket på
sex år.
Nationen har varit ett hem dit jag alltid kunnat återvända under
studietiden. Också de senaste två åren, då jag engagerat mig i
studentkåren och min ämnesförening, har präglats av vetskapen
av jag har ett ställe där jag alltid känner mig hemma. Var gång
jag stigit in genom Nypolens dörrar och sett de slitna
lädersofforna har ett brett leende spritt sig på mitt ansikte.
Nu är min chans att ge tillbaka en del av det goda jag fått av
nationen. Det är därför jag ställer upp i kuratorsvalet.
Kuratorns centrala uppgift är att stöda nationens styrelse och
funktionärer i deras arbete. Vår nation är lyckligt lottad med en
otroligt aktiv funktionärskår som ser till att allt löper smidigt.
Samtidigt är arbetsbördan enorm och det är ofta svårt att
planera längre än ett år framåt. Det är där kuratorns stöd
kommer in. Det behövs en person som i samarbete med
nationens framtidsutskott kan bidra till att nationen når de
långsiktiga mål som slagits fast i vår strategi.
Vägen dit kommer inte att vara den lättaste, men jag vill vara
med och föra nationen framåt. Genom att se över vår ekonomi
och använda oss av det enorma kunnande som finns bland både
aktiva och före detta aktiva wiburgenser kan vi säkra vårt
gemensamma kapital. Vår nationsgeneration kan vara den som
ser till att 2040-talets wiburgenser får fira årsfest i sitt eget
nationshus.
Samtidigt tycks också vårt medlemstal konstant växa och det är
glädjande att vi börjat se fler och fler internationella studenter
på nationen. Nu gäller det bara att hålla kvar dem. Bäst
engagerar vi nya och gamla wiburgenser genom att upprätthålla
andan vi har på nationen – andan av att alla är välkomna. Jag vill
att varje wiburgens ska känna sig lika hemma på nationen som
jag gjort.
Vi ses på torsdag!

