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Fysikteknologsektionen

Nominering FnollK 2021
Ordförande: Emma ”Ölman” Ödman

Motivering: Emma har under aspningen förvär-
vat gruppens förtroende och visat att hon trivs i
ledarrollen. Valberedningen tror att hon med stort
engegemang kommer att bidra till gemenskapen på
sektionen och välkomna nästa års nollan på bästa
sätt. Emma är en drivande faktor för gruppen. Hon
kommer med sin goda utstålning att representera
FnollK 2021 väl och kunna stå upp för deras sak,
även mot arg småbarnspappa 40 bast.

Vice Ordförande: My ”Staffe” Irenheim Jarlhed

Motivering: My kommer med sin struktur och
erfarenhet vara ett perfekt komplement till Emma.
Hon kommer med säkerhet att tillföra lugn och ba-
lans till gruppen, även under mottagningsstressen.
My utstrålar empati och kommer att värna om sina
medsittandes välmående. Hon vet dessutom alltid
när det är dags för en fikapaus.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.se
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Kassör: Erik ”Bruse” Brusewitz
Motivering: Erik har under aspningen visat stor
arbetsvilja och driv för nollK-arbetet. Vidare har
han sammarbetat väl med Emma, och valbered-
ningen känner att båda är redo att axla rollen som
ekonomisk ansvarig. Under aspningen har Erik va-
rit väldigt medverkande och inte varit blyg att ta
sig an uppgifter. Han har under aspningens gång
vunnit gruppens förtroende, och därför känner val-
beredningen att han är en trygg plats att lämna
FnollKs ekonomi på!

Gruppmotivering: Trots att den varit digital har de nominerade demonstrerat stort en-
gagemang och driv genom hela aspningen. De har visat prov på en mångfald av färdigheter och
en villighet att ta sig an utmaningen trots pandemin. De har även visat på god sammarbets-
förmåga och initiativtagande. Valberedningen är säkra på att de kommer kunna genomföra en
fantastisk mottagning. Framför allt tror valberedningen att gruppen kommer ha riktigt roligt
tillsammans det kommande året!
Nedan följer (ursäkta potatiskvalitén) utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotspos-
terna i FnollK 2021:

• Emrik ”Sharpie” Östling

• Simon ”Tjörn” Franklin

• Vincent ”A B S” Udén

• Joel ”Mumin” Sandås

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


