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P.R.I.T.14
Valberedningen anser att de nominerade för P.R.I.T. kommer fungera väl ihop och att
de kompletterar varandra på ett sätt som skapar en grupp med stor bredd. Vi bedömer
att de kommer staka ut en lovande framtid för både Hubben och ITs image på campus.

ChefChef: Markus ”Mjölnir” Bergland

Initiativrik kille som visar bra organisations- och ledningsförmåga. Med ett stort enga-
gemang för både PR- och rustverksamhet kommer han leda P.R.I.T.14 med bravur.

KassChef: Lisa ”Nika” Lipkin

Upplevs som en lugn och stabil person. Nika är omtänksam, ansvarstagande och har
uppvisat både det intresse och den struktur som krävs av en kassör.

RustChef: Sebastian ”Basse” Norlin

Basse är ambitiös, effektiv och konsekvent i sitt arbete. Han är händig och har redan
idéer om hur Hubben ska utvecklas. Besitter även en god diskussionsförmåga och kan
tillföra nya perspektiv.

PR-Chef: Alma ”Pippin” Ottedag

Valberedningen ser Pippin som en trevlig, glad och taggad tjej som kommer passa väl
in i gruppen. Hon har visat ett intresse för att genomföra unika arrangemang och vi
tror att posten som PR-chef kan ge henne utlopp för sin kreativitet.

ØhlChef: Mikael ”Laxen” Malmqvist

En utåtriktad kille som tillför glädje i gruppen. Är ambitiös och har även visat stort
intresse för att jobba i bar. Känns som en kreativ och lekfull person som skulle kunna
komma på mycket roligt.

MaterialChef: Erik ”Neon” Norlander

Neon är trevlig, ansvarstagande och hjälper gärna andra. Har visat prov på hög arbets-
moral och skulle vara ett utmärkt tillskott till gruppen.

DekorChef1: Victor ”Trivoc” Nilsson

Glad och erfaren person med mycket driv och stor social förmåga. Är erfaren och känner
sektionen och P.R.I.T.s verksamhet väl. Fungerar med många och är omtyckt i gruppen.

1Namnet och ansvarsområdet är ett förslag från sittande P.R.I.T. för att utöka PR-delen av verk-
samheten, men fastställs med fördel av de invalda i samråd med de äldre.
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NollKIT14
En energirik och stabil grupp med stor mångfald. Detta NollKIT kommer engagera
många olika nollan samt ge dem ett varmt och roligt välkomnande.

Ordförande: Hampus ”Hådd” Dahlin

Hådd är lugn, trevlig och har tidigare erfarenheter av att leda större arrangemang. Han
är stabil, ansvarsfull och har stort stöd i gruppen.

Kassör: Daniel ”Eineving” Eineving

Pålitlig och utåtriktad, med en positiv energi som lätt smittar av sig. Eieneving är
intresserad av kassörsarbetet och har uppvisat det ansvarstagande som krävs, samtidigt
som han har stort förtroende i gruppen.

Phadderchef: Oskar ”RutAn” Rutqvist

Framåt, social, god organisationsförmåga, positiv, initiativtagande. Rutan kan på ett
bra sätt ta sig an rollen som NollKITs kontakt gentemot phaddrarna med hjälp av sin
goda energi och sociala förmåga.

Nolluppdragschef: Anna ”Chikki” Nylander

Har länge visat på stor kreativitet och mycket energi, perfekt för rollen som nollupp-
dragschef i NollKIT. Chikki utstrålar stabilitet och ansvar vilket gör henne till en viktig
del av gruppen.

Modulchef: Louise ”Lollo” Lorentzon

Glad och trevlig med fötterna på jorden, positiv attityd. Vi har stort förtroende till hen-
nes skrivförmåga. Kommer med stor säkerhet producera en utomordentligt välskriven
modul.

PR-chef: Simon ”siMs0n” Nielsen

Har påvisat fantastisk expertis inom området, och är mycket lättsam och trevlig. Vi
anser att få kan göra ett lika bra jobb som siMs0n som PR-chef och vara någon som
växer med gruppen.

Infochef: Simon ”Pendla” Petersson

Gillar att hålla koll på saker och ting och är bra på att samla in och sprida information.
Vi ser Pendla som en stabil och självklar del i NollKIT14.
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sexIT14
En rolig och utåtriktad grupp med stor potential att arrangera de roligaste sittningarna
2014. Gruppen besitter en stabilitet och erfarenhet som vi bedömer kommer utgöra en
bra grund för verksamheten.

Sexmästare: Edvard ”brød” Hübinette

brød har den motivation som krävs och får saker gjorda. Han är både en idéspruta som
jobbar effektivt och en ödmjuk ledare som lyssnar på gruppen. Är utåtriktad, energisk
och knyter kontakter vart han än går.

Kassör: Julia ”Jules” Friberg

Upplevs som en mogen och ansvarstagande person. Jules är omtänksam och tillför
stabilitet och god stämning till gruppen som helhet. Har visat intresse för kassörsarbetet
och att hon tar sina arbetsuppgifter på stort allvar.

Sexmästarinna: Wilhelm ”Heißman” Hedman

Med sin starka personlighet och förmåga att liva upp stämningen tillför Heißman mycket
till gruppdynamiken. Han har även påvisat en stor noggranhet och struktur i sitt arbete.
Detta i kombination med hans gedigna matlagningsintresse tycker vi gör honom till en
bra sexmästarinna.

Øhlchef: Johan ”Jibbs” Andersson

Jibbs är mogen och har fötterna på jorden, men är ändå glad, sprallig och social. Har
ett stort intresse för øhl och att blanda drinkar. Han har bra øhlchefsgener och vidhåller
Österfärnebos maktposition på sexIT-kartan.

PR-chef: Ina ”Chess” Tran

Glädjespridare som är mycket omtyckt i gruppen. Chess är engagerad och tar ansvar
och vi tror att hon skulle klara jobbet som PR-chef galant. Hon är en social person som
kan ge ett gott intryck av sexIT både på IT och resten av Chalmers.

Stylist: Lovisa ”Lovis” Jäberg

Lovis är en glad och kreativ tjej med estetisk talang. Har god arbetsförmåga och alla
förutsättningar att utföra stylistarbetet briljant. Erfaren och eftertänksam person som
kan tillföra mycket förnuft till gruppens diskussioner.
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Kulturchef: Joel ”oed” Thorstensson

Social och schysst, ställer alltid upp och är inte rädd för att ta sig an nya utmaningar.
Han gör vad han behöver och mer därtill, är erfaren och lätt att samarbeta med. Vi
tror att han skulle vara väldigt engagerad och komma med galna och roliga idéer som
kulturchef.

Bry: Oscar ”Mightoz” Beronius

Mightoz är en pålitlig och anpassningsbar kille som gett ett avslappnat och positivt
intryck. Han är en trygg och aktiv gruppmedlem som genom sin hjälpsamhet och stres-
stålighet kan tillföra mycket där det behövs, när det behövs.
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