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Fysikteknologsektionen

Nominering FnollK 2022
Ordförande: Felix ”Örnen” Hörnfeldt

Motivering:Med sin örnblick har Felix
övergripande koll på FnollK:s verksamhet.
Felix tror att kommunikation är nyckeln till
ett bra samarbete och med Alva vid sin sida
kommer han leda gruppen till skyarna. Val-
beredningen är säkra på att han kommer ta
vara på gruppen och skydda dem under sina
vingar.

Vice Ordförande: Alva ”Precision” Limbäck

Motivering:Med sin gipshand har Alva
styrt gruppen rätt i alla lägen. Hon har under
aspningen vunnit folks hjärtan och visat ett
stort intresse för att värna om gruppens dy-
namik. Med sin fridfulla inställning kommer
Alva och Felix vara ett bra komplement till
varandra. Valberedningen har fullt förtroen-
de för att Alva kommer vara en stjärna som
vice ordförande i FnollK.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.se.
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Kassör: Marcus ”Suroeg” Johansson

Motivering:Marcus har under aspningen
fått förtroende från de andra asparna tack
vare sitt lugn och sin arbetsvilja. Han har
visat stort intresse för FnollK:s räkenska-
per och kommittén i stort. Dessutom har
han stor erfarenhet som femfaldig bokförare
i sin tidigare elevkår och kommer inte hel-
ler FIFfla med pengarna. Valberedningen är
övertygade om att Marcus kommer göra ett
fenomenalt jobb som kassör för FnollK.

Gruppmotivering: Under aspningen har samtliga nominerade visat stort engagemang och
haft en positiv attityd. Vidare har de visat stort intresse att verka för sektionsnyttan och
välmåendet för sektionens medlemmar. Valberedningen är övertygade om att gruppen kommer
utföra FnollK:s åligganden väl och framförallt ha riktigt kul tillsammans!

Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i FnollK 2022:

• Emma ”Bach” Chan

• Hugo ”Balder” Rådegård

• Samuel ”Garβon” Martinsson

• Elin ”Lo” Ekstedt

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