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Fysikteknologsektionen

Nominering Studienämnden Fysik
Ordförande: Albert Johansson

Motivering: Albert har visat ett otro-
ligt engagemang i både SNF och sek-
tionen under aspningen. Han är väl in-
förstådd i hur studienämndens arbete
ser ut och vad som finns att utveckla
och arbeta vidare med under året. Han
brinner för att utveckla utbildningen
och studiehälsan för att göra det bättre
för kommande studenter. Med tidigare
erfarenheter som coach för ett basket-
lag och att vara sektionsaktiv har han
en tydlig bild för hur man i en ledar-
roll får alla i gruppen att samarbeta och
hjälpas åt.

Vice Ordförande: Albin Ahlbäck
Motivering: Intresserad, insatt och
lugn. Med ett stort intresse för studi-
efrågor och en vilja att förbättra studi-
esituationen för gemene student så har
Albin en stor chans att lyckas som vice
ordförande i studienämnden. Albin är
också väl införstådd i vad arbetet som
vice ordförande innebär. Han är heller
inte rädd för att täcka upp för andra
när det behövs och kommer vara ett bra
komplement till Albert.
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Kassör: Anton Wikström
Motivering: Anton har under asp-
ningen visat tydligt intresse för kassörs-
rollen och att engagera sig i sektionen.
Han må sakna tidigare erfarenheter av
ekonomi men har en stor passion och
fallenhet för att lära sig. Han är inte
rädd för att sitta och meka med de-
taljer, vilket är en bra egenskap hos
en kassör. Han har tidigare drivit ett
UF-företag och även sneglat lite på sin
Bilnisse-kompis arbete och tyckt det
verkar väldigt lockande.

Sekreterare: Emma Nirvin

Motivering: Emma söker sekreterare
då hon vill utvecklas som skribent och
person samtidigt som hon gör ett nyt-
tigt och viktigt arbete för sektionen.
Hon har tidigare erfarenheter av att
strukturera upp protokoll. Emma kom-
mer bidra med bra balans och stöd i
gruppen för att främja de förändringar
som vill genomföras för en bättre ut-
bildning i framtiden.
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Kandidatansvarig: Elin Ohlman

Motivering: Elin har under invals-
processen visat stor eftertanke och re-
flektion kring SNFs arbete, framförallt
postspecifikt. Hon är väl införstådd i
vad det innebär att sitta i SNF och det
ansvar hon tar på sig. Med en varm och
öppen personlighet kommer hon kun-
na leda kursutvärderarna på deras väg
och finnas där som ett stöd. Hon har
även erfarenhet av att kursutvärdera
som kommer hjälpa hennes arbete. Med
sin goda uppskattning för tid och en-
gagemang kommer hon utgöra en bra
balans för gruppen.

Veckobladerist: Ida Ekmark
Motivering: Ida har en tydlig vision
för sin post som veckobladerist och har
visat ett driv och intresse under asp-
ningen. Hon har redan idéer på hur hon
ska ta sig an hjärtefrågan att undersöka
möjligheten till videoföreläsningar, och
är dessutom exalterad att få ta del av
resten av SNFs arbete. Idas önskan om
att bidra till sektionen och göra nytta
kommer vara en stor tillgång för grup-
pen.
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