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Fysikteknologsektionen

Nominering F6
Sexmästare: Jonas ”Stickan” Bohlin

Motivering:Med en brinnande själ för
sektionen samt ett stort intresse för
att både utvecklas personligen och leda
gruppens arbete nomineras Jonas Boh-
lin till ordförande i F6. Han har stort
förtroende hos gruppen och tar and-
ras åsikter på allvar. Under sitt år vill
han arbeta med att F6 ska synas bätt-
re, speciellt under mottagningen. Uti-
fall att pengarna tar slut och bostaden
inte går att betala kan man alltid slå
upp ett tält på Origogården och leva
på lootmat.

Sexreterare: Frida ”Papsen” Olsson

Motivering:Med en bra inställning
och känsla för hur en grupp ska arbeta
tillsammans samt ett stort förtroende
hos gruppen nominerar valberedningen
Frida Olsson till vice ordförande i F6.
Valberedningen tror att hon kommer
komplettera Stig bra med sin utåtrikta-
de personlighet och att hennes positiva
arbetssätt kommer gynna gruppen.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.se
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Kassör: Julia ”Julle” Hammare

Motivering: Julia har ett starkt in-
tresse för ekonomi, och är intresserad
av att lära sig mer och utvecklas i F6.
Hon har gruppens bästa intresse i tan-
karna, men är inte rädd för att säga
ifrån om det krävs. Detta kombinerat
med hennes lugna karaktär och struk-
turerade personlighet gör henne till ett
starkt val för kassör.

Gruppmotivering: Med ett gemensamt mål där F6 är med och verkar för alla sektionsmed-
lemmar, tror valberedningen att den nominerade gruppen kommer klara F6s åtaganden väl.
Gruppen genomsyras av en positivitet och arbetssamhet som lämpar sig väl för arbete i ett
sexmästeri. Framförallt tror valberedningen att denna grupp, tillsammans med de förtroende-
nominerade, kommer ha riktigt roligt tillsammans under det kommande året.

Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i F6:

• Emelie ”Basket” Sjögren

• Jesper ”Keijser” Keijser

• Sofia Ljungdahl

• Sofia ”Räven” Reiner

• Tintin Vahlin

• Willem ”Jåo-Nåo” de Wilde

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.se


