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digIT 14/15
Valberedningen ser detta digIT som stabilt, kunnigt och produktivt. Det innehåller både idésprutor
och sansade överläggare, vilket borgar för en god balans i verksamheten det kommande året.

Dr. Internet - Pontus ”Malm” Malm
Har mycket goda kunskaper inom webbutveckling och har insikt i digITs verksamhet samt nuva-
rande system. Malm är erfaren och har förtroende i gruppen.

Kassör - Christoffer ”Meddan” Medin
Meddan har suttit som kassör i digIT 13/14 och har således en bra uppfattning av vad ansvaret
innebär. Passar bra in i gruppen och kan bidra mycket med sin erfarenhet.

Webbansvarig - Johan ”Ndushi” Lindskogen
Väldigt duktig inom området. Har under det gångna året varit väldigt delaktig i webbansvaret i
digIT och är väl omtyckt i gruppen.

Hubbenansvarig - André ”Tejp” Samuelsson
Tejp utstrålar ett stort lugn och vet vad han gör. Har varit framstående under aspningen och har
goda kontakter med sittande P.R.I.T., vilket är en bra förutsättning för att föra utvecklingen av
sektionslokalen framåt.

Ledamot - Emil ”Eda” Edholm
Har gedigna kunskaper kring drift och underhåll av servrar och ger ett mycket lugnt och genom-
tänkt intryck.

Ledamot - Ivar ”Cannonbait” Josefsson
Ambitiös och villig att lära. Cannonbait har visat ett stort driv och intresse för digITs verksamhet
och har en del intressanta idéer kring hur den kan utvecklas. Har dessutom tidigare erfarenheter
av större arrangemang och ideellt arbete.

Ledamot - Adrian ”rekoil” Bjugård
Har mycket goda tekniska färdigheter, stort intresse och en stark drivkraft. Är väl insatt i digITs
verksamhet, har mycket tankar kring framtida projekt för digIT och har dessutom förmågan att
komma till skott med dem.

Ledamot - Mattias ”Kerp” Nilsen
Har arbetserfarenhet inom IT och gott om teknisk kunskap med en vilja att lära sig mer. Kerp
har gett ett bra intryck under aspningen och ses som en central del av ett nytt digIT.



ArmIT 14/15
Detta ArmIT är en mycket tight grupp med många tankar om hur verksamheten kan utvecklas.
Vi ser att de kommer göra kommittén mer relevant för företag såväl som för gemene IT-teknolog.

Ordförande - Sebastian ”Ferosi” Sandberg
Har stor arbetslivserfarenhet, goda företagskontakter och intressanta tankar om hur ArmIT kan
bli mer relevant för gemene IT-teknolog. Sebastian har stöd och förtroende hos övriga nominerade
i rollen som ordförande.

Kassör - Simon ”Takman” Takman
Skön kille! Har god socialförmåga och lätt att få kontakt med människor. Har bra erfarenhet och
många intressanta tankar kring verksamheten i ArmIT 14/15.

Sekreterare - Joel ”Jingis” Tegman
Är världsvan med flera års arbetslivserfarenhet och har fötterna på jorden. Joel kan bli en stabil,
lugn och empatisk pelare som stödjer gruppen i allt den gör.

Vice ordförande - Victor ”HTomas” Larsson
Glad kille med stort förtroende hos resten av gruppen i allmänhet och nominerade ordföranden i
synnerhet. Har många tidigare erfarenheter av ideellt engagemang och är driven att göra ArmIT
till en kommitté som står nära gemene teknolog.

Företagskontakt - Armand ”Anakin” Ghaffarpour
Är van vid att tala med företag och har god arbetslivserfarenhet. Armand är entusiastisk inför
uppgiften som ArmITs främsta ansikte mot näringslivet.

Ledamot - Simon ”Simon Arnesson” Arnesson
Trevlig och utåtriktad. Simon ger ett seriöst och skarpt intryckt och får saker gjorda. Har visat
ett stort intresse för ArmITs verksamhet och är väl omtyckt i gruppen.

Ledamot - Axel ”X:et” Niklasson
Driven, positiv och arbetsvillig med ett stort stöd i gruppen. Axel har tankar om hur ArmIT kan
marknadsföras.



P.R.I.T. 14

Øhlchef - Johan ”Jühan” Magnusson
Är väl omtyckt av sittande P.R.I.T., har fungerat väl i gruppen under dess hittillsvarande verk-
samhetsperiod och har ett intresse för øhlchefsposten.


