Ordförande
❖

Carl Ekberg

Carl är en stark individ med en mycket god ledarskapsförmåga. Tidigare engagemang i
bl.a MAKT, där han satt som ordförande, har visat på en stark handlingskraft. Han är en
ledare som är bra och rättvis men kan vara hård om det behövs. Just dessa egenskaper
gör att vi ser honom som den bästa kandidaten till ordförandeposten nästa år.
En av våra huvudmål har varit att sätta ihop en väl fungerande grupp och enligt oss
passar hans ledartyp helt klart bäst i det styret vi har nominerat.

Info/Pr
❖

Philip Skånberg

Philip är en person som passar väldigt bra på den här posten. Han har god erfarenhet
från att ha haft samma post i MAKT och har även haft god kontakt med sittande
info/PR-ansvarig. Philip är en person med många idéer och har en bra vision om hur
PR-arbetet kan utvecklas inom sektionen. Han har en utåtriktad personlighet som
passar ypperligt för en post som handlar om att bli sedd. Han brinner för PR och
kommer utveckla posten och sektionens syn på styret till det bättre.

Utlånginsansvarig
❖

Jonas Dahlgren

Nominering: Med sitt tidigare engagemang i utlåningsutskottet är Jonas en god kandidat
till att sitta som utlåningansvarig nästa år. Jonas har ett brinnande intresse för bilar samt
den kunskap som krävs för att få jobbet gjort. Han är väl bekant med postens
arbetsuppgifter och vi i valberedningen ser han som den givna kandidaten för denna
post i styret 16/17

Arbetsmarknadskontakt
❖

Erika Holmgren

Nominering: Erika sitter som projektledare för M-jet där hon har fått mycket kontakter
och erfarenheter som kan vara till stor nytta i framtiden för denna post. Hon är
utåtriktad, driven och har många bra idéer på hur hon kan förbättra och utveckla posten
som arbetsmarknadskontakt. Vi tror hon är en utmärkt länk till lämpliga kontakter på
arbetsmarknaden för att hjälpa våra studenter ut i arbetslivet.

Utbilningsbevakningssamordnare
❖ Emma Nordekvist
Nominering: Emma har varit engagerad på många olika sätt inom skolan som till
exempel vice UBS samt programrådsrepresentant. Genom att hon i år har suttit som
vice UBS så har hon fått en inblick på vad posten innebär. Emma är strukturerad och
bra på att ta ansvar. Vi ser att hennes egenskaper och erfarenhet gör henne till en
väldigt lämplig kandidat till posten som UBS.

Vice ordförande
❖

Lucas Asplund
Lucas är enligt oss den bäst lämpade kandidaten att sitta som vice nästa år. Han har
erfarenhet från 6M som vice ordförande och har även jobbat på stuk och annordnat
korteger i Norrköping. Lucas är en stark person som kan hålla ihop en grupp och hålla
god kontakt med subgrupperna (och KF) tack vare sitt tidigare engagemang. Vi anser
också att han kommer att kompletera och sammarbeta väl med vår nominerade
ordförande.

Kassör
❖

Oskar Tengberg
Oskar är en person som med sin arbetsvilja och personlighet kan bli en bra kassör. Han
har tidigare erfarenhet av styrelsearbete från 6M och som vice trubbadurchef på stuk.
Oskars vilja att engagera sig betyder att han gör det han ska och inte kommer överge
sin post. Han har ingen tidigare erfarenhet av kassörsjobb men han är strukturerad,
lugn och har bra koll på sin egen ekonomi. Med stöd av sittande kassör är han den bäst
lämpade kandidaten till nästa års styre.

Alumnkontakt
Vakant

SSOS - AMKA/Sekriterare
Vakant

Kårfullmäktige
❖ Lucas Wernelind
❖ Fredrik Roselin
❖ Thomas Sahleström

