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Nominering Styret 2020/2021

Ordförande: Emelie Björkman

Motivering: Emelie har under asp-

ningen visat stort intresse för styrets

verksamhet. Med sitt driv och sina vi-

sioner kommer hon att kunna föra sek-

tionen framåt i en rasande fart. Med

sin stora erfarenhet har Emelie vunnit

både valberedningens och sina medno-

minerades förtroende och vi har inga

tvivel om att hon kommer göra sitt

bästa för att representera sektionens

medlemmar och deras åsikter.

Vice ordförande: Sofia ”Soffan” Reiner

Motivering: Med båda fötterna på

jorden och med stort intresse för and-

ras välmående kommer Sofia vara ett

utmärkt stöd för att driva både styret

och sektionen framåt. Hon bryr sig ge-

nuint om sektionen och har stor insikt

i hur den fungerar. Sofia kompletterar

Emelie väl och valberedningen är över-

tygad om att hon med sina många bra

idéer kommer göra ett fantastiskt jobb

i sin roll som vice ordförande.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer

information kontakta valberedningen@ftek.se
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Kassör: David Winroth

Motivering:Med sina många erfa-

renheter av och brinnande intresse för

styrelsearbete kommer David vara en

stor tillgång i styret. Att han dess-

utom är genuint taggad på att lära sig

allt vad kassörsarbete innebär gör att

det inte råder några som helst tvivel

om att han kommer axla kassörspos-

ten väl.

Sekreterare: Joseph Löfving

Motivering: Få på sektionen är nog

så välbekanta med styrdokumenten

som Joseph. Efter ett år i talmanns-

presidiet har intresset inte heller sval-

nat utan han är mer än redo att ta sig

an de uppgifter som tillfaller sekrete-

rareren i styret. Vi i valberedningen är

övertygade om att Joseph på ett kon-

tinuerligt och strukturerat vis kommer

utveckla samt förbättra sektionsmed-

lemarnas förutsättningar att ta del av

de beslut som tas på sektionen.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer

information kontakta valberedningen@ftek.se
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SAMO: Emelie Sjögren

Motivering: Emelie har ett starkt in-

tresse för sina medmänniskors väl-

månde och har många bra idéer för att

göra sektionen så bra som möjligt för

dess medlemmar. Det driv och enga-

gemang hon uppvisat under aspning-

en gör att valberedningen känner sig

trygga i att Emelie kommer vara en

stor tillgång både som SAMO och som

styrelseledamot i allmänhet.

Informationsansvarig: Albert ”DM” Vesterlund

Motivering:Med sina tekniska kun-

skaper och ett tydligt intresse för sek-

tionens kommunikationskanaler är Al-

bert en utmärkt kandidat till rollen

som informationsansvarig. Han har

under aspningen uttryckt många idéer

och tillsammans med sitt fräscha per-

spektiv på sektionslivet kommer han

kunna bidra med många bra tankar

under nästkommande år.

Gruppmotivering: Med en kombination av erfarenhet och brinnande engagemang kommer

den nominerade gruppen kunna ta sektionen framåt in i det nya decenniet. Valberedningen tror

att denna blandning av personer gör att gruppen kommer kunna representera sektionen väl. De

har redan under aspningen kommit bra överens och valberedningen är därför övertygade om

att de dessutom kommer ha riktigt roligt tillsammans.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer

information kontakta valberedningen@ftek.se


