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Nominering FnollK
Ordförande: Carl “Aina” Strandby

Motivering: Carl har på ett moget
sätt visat en förmåga för ledarskap un-
der aspningen. Han har bidragit med
god stämning, och har vid behov lyft
gruppen med sina visdomar från tidiga-
re ideella engagemang. Carl har lyssnat
på gruppen, och gruppen har lyssnat
på hans sköna sånger. Vidare har han
stort förtroende från de mednominera-
de. Valberedningen är övertygad om att
han kommer kunna leda gruppen ge-
nom både motgångar och medgångar.

Vice ordförande: Mathias “Tommy” Arvidsson

Motivering:Mathias har under asp-
ningen visat att han bryr sig om grup-
pens välmående. Han ger energi och har
en positiv attityd som kommer att fö-
ra NollK-arbetet framåt. Även Mathi-
as har ett starkt förtroende från grup-
pen och kommer tillsammans med Carl
bidra med en bra stämning och stäm-
ma som kommer gynna gruppen under
året.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se
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Kassör: Elsa “Wasabi” Danielsson

Motivering: Elsa har under aspning-
en visat prov på att vara både struktu-
rerad och noggran. Hon är handlings-
kraftig men ändå eftertänksam i sina
beslut, och kan säga nej när det be-
hövs. Valberedningen anser därför att
Elsa skulle passa mycket bra som kas-
sör. Med sin starka karaktär och föt-
terna på jorden kan hon hålla en stabil
stämma i FnollKören.

Gruppmotivering: Samtliga nominerade har haft en positiv attityd och visat ett stort enga-
gemang under hela aspingen. Vidare har de visat stort intresse att verka för sektionsnyttan och
välmåendet för sektionens medlemmar. Valberedningen är övertygad om att gruppen kommer
utföra FnollKs åligganden väl. Med en blandning av idésprutor och realister tror vi att deras
egenskaper kommer samspela bra under arbetets gång. Framför allt tror valberedningen att
gruppen kommer ha riktigt roligt tillsammans det kommande året!

De nominerade, utan inbördes ordning, är:

• August “Ceasar” Kälvesten

• Fredrik “Näzart” Skoglund

• Frida “Fortfarande inget aspnamn” Fjelddahl

• Jesper “Pastorn” Bergström

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


