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Nominering Styret 22/23

Ordförande: Erik Broback

Motivering: Under aspningen har Erik visat på en god
insikt i sektionens verksamhet och fått stort förtroende
från de andra asparna. Med sitt lugn och sin eftertänk-
samhet tror valberedningen att Erik kommer leda Sty-
rets arbete metodiskt och effektivt.

Vice ordförande: Felix ”Putt” Uddén

Motivering: Efter ett år som kommittémedlem har
Felix god inblick i livet som sektionsaktiv och kan där-
med vara ett gott stöd för det kommande årets aktiva.
Därutöver har han en energi, ett engagemang och en ut-
åtriktad personlighet som alla bidrar till att göra Felix
till en utmärkt vice ordförande.

Kassör: Vakant

Motivering: Efter noga övervägning har valberedning-
en valt att inte nominera någon till kassörsposten. Istäl-
let hoppas valberedningen att en kortare kassörsaspning
kan vaska fram en lämplig kandidat som kan väljas in
av ett senare sektionsmöte, förslagsvis ett extrainsatt
sådant.

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

Motivering:Med erfarenhet från en rad olika sek-
tionsengagemang, däribland som sekreterare i SNF, har
Victor god koll på sektionen och hur den fungerar. Dess-
utom har han uppvisat ett genuint intresse för sektio-
nens protokoll och dess strydokument. Med detta i ryg-
gen tror valberedningen att Victor kommer att sköta
sekreterarens arbetsuppgifter till punkt och pricka.

SAMO: Mikael ”NG” Eriksson

Motivering:Med en öppen och välkomnande personlig-
het är Mikael väl lämpad för att axla rollen som SAMO
och vara en trygg punkt på sektionen. Vidare har han
efter ett år i F6 god insikt i skolans mer festliga sida,
något som definitivt kommer vara till nytta i hans ar-
bete med att minska otrygghet. Valberedningen tror att
Mikael kommer vara en fantastisk tillgång för både Sty-
ret och sektionen som helhet.

Informationsansvarig: Hugo Spencer

Motivering:Med ett stort intresse för IT samt en mål-
sättning om att göra sektionens kommunikation mer till-
gänglig har Hugo visat sig utmärkt lämpad för posten
som informationsansvarig. Vidare är han eftertänksam,
erfaren som sektionsaktiv och mycket villig att dra sitt
strå till stacken för att vidareutveckla och förbättra sek-
tionen. Han har därmed valberedningens fulla förtroen-
de som framtida ledamot i Styret, och särskilt som in-
formationsansvarig.

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