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Nominering F6

Sexmästare: Ludwig Gustavsson

Motivering: Ludwig har både i tidi-
gare erfarenheter och under aspningen
visat prov på ledarskapsförmåga. Han
har en god kombination av bestämdhet
och av lyhördhet inför gruppens åsikter
och behov. Valberedningen är överty-
gad om att Ludwig med sin lugna sta-
bila ledarstil kommer göra ett mycket
bra jobb som sexmästare för F6 20/21.

Sexreterare: Jacob ’Ladan’ Burman

Motivering:Med sin lugna förtroen-
deingivande framtoning har Jacob över-
tygat valberedningen om att han är
den rätte kandidaten för posten som
sexreterare. Han har ett tydligt intres-
se för gruppens välbefinande och utgör
ett bra komplement till Ludwig. Jacobs
flexibilitet och stresshanteringsförmåga
gör honom väl rustad att stötta grup-
pen inför kommande påfrestningar.

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

Motivering: Genom sitt stabila och
förtroendeingivande intryck under asp-
ningen kombinerat med stort visat eko-
nomiskt intresse är Alexander väl läm-
pad som kassör. Hans erfarenheter av
ansvarstagande och planering gör att
valberedningen känner sig trygg i sin
nominering av honom som kassör i F6
20/21.

Gruppmotivering: Med tydligt visat engagemang för F6s verksamhet både som helhet och
för de olika posterna, tror valberedningen att denna grupp kommer sprida mycket glädje både
på sektionen och övriga Chalmers med sina arrangemang. Den korta aspningen till trots ser vi
mycket av positiv stämmning och entusiasm inför arbetet i gruppen. Detta gör att vi tror att
de, tillsammans med de nominerade till förtroendeposterna, har alla förutsättningar för att bli
både sammansvetsade som grupp och ha mycket roligt tillsammans.

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

• David Bååw

• Ruben ’Ukko-Pekka’ Frilund

• Miriam Ulenius

• Emelie Lemann

• Martin ’Martini’ Jirlow

• Ruben ’94’ Willner

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


