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styrIT 14/15

De nominerade till styrIT 14/15 är en grupp färgstarka individer som tillsammans kommer
att utveckla IT-sektionen till en ännu bättre sektion.

De två sista ledamotsposterna bör de invalda själva bestämma vad de skall vara. Vi har
efter diskussion med nuvarande styrIT gett några förslag på poster som kan vara relevanta
att ha i styrIT 14/15.

Ordförande: Emma �ems� Gustafsson

Emma är en ansvarstagande, engagerad och positiv tjej med stort stöd i gruppen. Hon är
bra på att ge folk utrymme samtidigt som hon inte är rädd för att säga ifrån. Vi har stort
förtroende till hennes förmåga att leda styrIT och IT-sektionen.

Kassör: So�a �Terrorulf� Edström

So�a är den i gruppen som visat störst intresse för sektionens ekonomi och det ansvaret det
innebär. Hon är en stabil och utåtriktad person som aldrig drar sig för att säga vad hon
tycker. Med sin pondus kommer hon vakta sektionens kassa på ett skötsamt och galant vis.

Vice Ordförande: Johan �Horv� Andersson

Horv har lång erfarenhet av engagemang på sektionen och har väldigt bra kontakt med
föreningarna samt god inblick i ITs föreningsliv. Han har stort stöd i gruppen och vi anser
att han har engagemanget som krävs hos en vice ordförande. Horv kan man lita på helt
enkelt.

Sekreterare: Sara �Kino� Johansson

Sara är lika eftertänksam som omtänksam och ser alltid till att alla personer blir sedda och
röster blir hörda. Vi tror att hon kommer bli gruppens lugna element som med sin vishet ser
till att sektionen håller sig på rätt köl.

SAMO: Elin �Ljungan� Ljunggren

Elin är en go och glad tjej med erfarenhet av engagemang på sektionen. Hon är omtänksam
och känner de andra nominerade bra. Elin är bra på att få sin röst hörd och har uttryckt
stort intresse för sektionens jämställdhetsarbete. Allt detta tror vi gör Elin till en utmärkt
SAMO.

Informationsansvarig/Kommunikatör1: Oscar �Rascal� Nyberg

Oscar är utåtriktad och vänlig med en god organisatorisk förmåga som kan hjälpa honom
få kontakter både inom och utanför sektionen. Han har mycket tankar om hur styrITs kom-
munikation kan utvecklas och hur bilden av vår sektion och dess kommittéer kan bli ännu
bättre.

Masteransvarig/Mötesansvarig1: Robin �Rob-ut� Svenningsson

Robin är driven, positiv och har en hunger som vi tror styrIT mår bra av. Han är mogen
och har förmågan att ta kontakt. Trots att han går sitt första år på IT tror vi därför att han
skulle klara både posterna som Mastersansvarig och Mötesansvarig galant.

1De två sista ledamotsposterna bör de invalda själva bestämma vad de skall vara. Vi har efter diskussion
med nuvarande styrIT gett några förslag på poster som kan vara relevanta att ha i styrIT 14/15.



snIT 14/15

snIT 14/15 är en utmärkt blandning av stabila, erfarna personer och yngre förmågor som vi
tror kommer leda utbildningsarbetet i rätt riktning.

Ordförande: Bjørn �Viking� Bergquist

Björn har många tankar om hur snITs verksamhet kan utvecklas. Har stor erfarenhet från
ideellt engagemang och känner snITs verksamhet väl. Med ett stort lugn samt förtroende i
gruppen ser vi att Viking leder snIT14/15 mot mången ärofyllda plundringar.

Vice ordförande: Erik �Neon� Norlander

Erik har sedan han satte sin fot på Chalmers brunnit för studiefrågorna vilket han visat
genom att alltid vara ett stöd för de runt omkring honom i deras studier. Ger alltid ett
trevligt bemötande och med sin skärpa och öppenhet kan han ge gruppen input där det
behövs.

Sekreterare: Joel �Kalior� Gustafsson

Joel är eftertänksam och har alltid fötterna på jorden och bidrar samtidigt med ett gott
humör samt en vänlig inställning. Vi tror att Joel kan bli gruppens sansade röst och inger
all stabilitet gruppen kan behöva.

Ledamot: Erik �Fredokin� Risfelt

Erik är en driven och viljestark person som för fram sina tankar och argument på ett rakt
och tydligt sätt. Med sin e�ektivitet och motivation tror vi att Erik kan bli det kugghjul
driver snITs arbete och utveckling i det kommande året.



Fyllnadsval fanbärerIT

Ledamot: Marcus �Knarcus� Hultman

Äger en frack.



frITid 14/15

Tyvärr har ingen visat intresse för frITid, och valberedningen rekommenderar därför att
kommittén vakantsätts. Det går självklart att ställa sig upp på sektionsmötet om du vill
söka frITid. Skulle du däremot vara intresserad av att sitta som ordförande eller kassör
i frITid under nästa verksamhetsår ber vi dig att kontakta oss senast den 7/5 kl 18:00.
Om inte minst en potentiell ordförande och en kassör kontaktat valberedningen innan dess
kommer inget inval av frITid kunna ske på det kommande mötet.


