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Nominering FnollK
Ordförande: Petter ”Vilse” Miltén
Motivering: Petter har ett naturligt
sätt att få samtliga i gruppen inkluderade i de besluts som fattas. Han klarar av att representera och sprida gruppens gemensamma åsikt. Under hela
aspningen har han visat sig stabil och
trygg vid motgångar. Valberedningen
ser både erfarenhet och potential i Petter.
Gammalt kinesiskt ordspråk: ”För att
hitta rätt väg måste man först inse att
man är vilse”.

Vice ordförande: John ”Kuddjohn” Bossér
Motivering: John har under sitt år på
Chalmers utvecklats mycket och har
bra koll på hur saker och ting går till.
Han är dock öppen för nya tankar och
villig att ifrågasätta och försöka tänka nytt. Han kommer tillsammans med
Petter se till så att gruppens välmående
är på topp under hela året och att utvecklingen av FnollKs arbete går framåt i de banor som sektionen och kåren
vill.
Om du kastar dig utför ett 114 meter
högt stup, ser ”Kuddjohn” till så att du
landar mjukt.
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Kassör: Rickard ”$nigel” Karlsson
Motivering: Under hela aspningen har
Rickard visat ett väldigt stort intresse för kassörsrollen. Han är en strukturerad person som gillar att ha ordning och reda på sina uppgifter, och
ser fram emot att lära sig kassörsarbetet. Valbredeningen är övertygade om
att han kommer kunna sköta kassörarbetet samtidigt som han kan bidra till
det gemensamma FnollK-arbetet. Han,
tillsammans med Petter och John, utgör en stadig ledning i FnollK som lyssnar till gruppen vilja men ändå besitter
förmågan att säga nej om det behövs.
Har du sett ”Turbo”? Om ”$nigel” jobbar på detta sätt är budgetslutet färdigt innan de har börjat.
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