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FanbärerIT’15

Med stolt och härlig ära,
kan dessa fanan bära.
Även nog ge oss en lektion,
I vad som är fin tradition.
Med erfarenhet i sin folder,
kan de föra sektionen in i guldålder.
Med finkläder och mössan i vitt,
kommer de stoltsera FanbärerIT

Ordförande - Johan “Kruken” Andersson

Har frack. Johan har visat ett stort intresse för FanbärerIT, och vi tror att han kan driva
verksamheten framåt. Med ett även utomordentligt fantastiskt namn kommer han bära
sektionens fana ståndigt med stolthet.

Ledamot - Lisa “Nika” Lipkin

Har långklänning, samt goda idéer och visioner för kommittén. Uppvisat styrka nog att
kunna bära fanan.

Ledamot - Ina “Chess” Tran

Har flertalet högtidskläder och visat engagemang för verksamheten. Vi tror att Ina har
disciplinen att kunna sitta både i NollKIT och FanbärerIT.



NollKIT’15

En pegepisk härlig klunga,
som kan Nollan in i Chalmers slunga.
Med en perfekt balans mellan ut och in,
kan 15 få bästa Mottagningen någonsin.
Med meriter som kompletterar varandra,
kan de planeringens långa väg vandra.
Med detta utomordentligt stabila NollKIT,
kan det mesta gå problemfritt.

Ordförande - Tina “Tiny” Mostafavi

Struktur är Tinas andra namn och vi tror att hon kan bidra med den stabilitet som
NollKIT behöver. Hon kommer inte att ha några problem att leda resten av gruppen
från alla dess sidospår de kan hamna in på.

Kassör - Christian “Saser” Persson

Christian upplevs som både mogen och jordnära. Han tillför en bra variation till gruppen.
Skulle ta alla sina arbetsuppgifter på stort allvar.

Phadderchef - Ina “Chess” Tran

Ina är en framåt och social tjej. Hon kan på ett bra sätt ta sig an rollen som NollKITs
kontakt gentemot phaddrarna med hjälp av sin goda energi och sociala förmåga. Har
bra kontakt med många äldre studenter vilket gör henne till en bra phadderchef.

Organisatör - Mats “Mad Mats” Högberg

Med stort lugn och en god känsla för struktur ser vi Mats som en självklar del av
NollKIT. Gillar att hålla koll på saker och ting och hade bidragit mycket till gruppen.

Nolluppdragschef - Viktoria “Boeg” Bogren

Viktoria ses och hörs mycket och kan med detta bidra med mycket energi till resten
av NollKIT. Hon har även stor kreativ förmåga och kan bidra med många roliga och
varierade nolluppdrag. Nollan kommer inte ha några problem att bli peppade inför sina
uppdrag.



PR-chef - Martin “Tino” Tran

Med brinnande engagemang för NollKIT verksamhet och öppen för alla aspekter i
NollKIT ser vi Martin som en viktig pusselbit. Med hjärta och driv kommer han att
lysa upp tillvaron för nästa års nollan.

Modulchef - Johannes “Jolle” Hildén

Stabil kille med god livserfarenhet. Johannes har stort stöd av resten av gruppen och
skulle passa i flera roller. Med stort lugnt kan han ta ner de andra på jorden om det blir
för galet.



P.R.I.T.’15

En härligt lagom spacad skara,
som när det gäller lugnet kan bevara.
Har både kärlek och vision,
för våran egen lilla frizon.
de håller alltid på med nåt stort,
när du går genom Hubbens port.
De kan snart räknas in vår P.R.I.T.-elit,
till denna konstellation, hyser vi vår tillit.

ChefChef - Jakob “Holmus” Holmgren

Ansvarstagande, stabil och ödmjuk utan att vara rädd för att sätta ned foten när det
behövs. Med god initiativförmåga och öppen att höra allas röster. Även förmågan att
överblicka och prioritera rätt sak vid rätt tillfälle gör att vi tror att Jakob kan axla
ansvaret utmärkt som nästa ChefChef.

Ka$$Chef - Gustav “Gurrabz” Bergström

Uppvisat både det intresse och den struktur som krävs av en kassör. Gustav har goda
insikter i verksamheten och visioner inför det nya året.

Øhlchef - Jesper “Jax” Jaxing

Härlig snubbe med särklass bästa aspbild. Utöver sin goda utstrålning och stora stöd
från övriga aspar, tror vi att han med goda idéer om verksamheten kan vara ett utmärkt
tillägg. Jesper har god energi och är inte rädd för att dra det sista strået till stacken.

RustChef - André “Tejp” Samuelsson

Tejp innehar ett riktigt rustmästarnick. Med gediget intresse för allt som heter rust,
konstruktion och bygge är rustverksamheten i säkra händer. Har mycket erfarenhet från
tidigare uppdrag.

MaterialChef - Lage “Leigh” Bergman

En skön snubbe som kan ta världen med en klackspark men är inte rädd för att ta allvaret
när det väl gäller. Har bra koll på verksamheten samt visioner inför det kommande året.
Vi tror att Lage blir en viktig pusselbit i P.R.I.T.-gruppen.



PR-Chef - Björn “Urza” Hedström

Har visat stort intresse för posten. Visat goda PR-egenskaper under aspningen och tagit
mycket eget initiativ. Vi tror att posten som PR-chef kan ge honom utlopp för sin
kreativitet.

MatChef - Katarina “Lovre” Bergbom

Katarina är en stabil tjej med fötterna på jorden. Har förtrollats av Hubbens magiska
känsla och har många visioner för hur lokalen kan utvecklas. Med ett gediget intresse
för allt vad gäller mat och inte rädd för att bjuda på sig själv tror vi hon kan vara ett
utmärkt tillägg i P.R.I.T. ’15.



sexIT’15

Denna grupp vi visar upp,
har vi granskat med lupp.
De kommer klara,
att sexITs standard bevara.
Ett go och glatt gäng,
med redigt däng.
De blir snart bäst,
på att arra fest!

Sexmästare - Oscar “Princess” Muhr

Ger intrycket av att vara en mogen och ansvarstagande person. Kan delegera uppgifter
till andra utan att köra över dem. Passar bra tillsammans med resten av den samman-
satta kommittén, och har stort stöd av övriga aspar. Visade utmärkt engagemang under
Mexico. Stabil och pålitlig under stress. Vi tror att Oscar kan bli en utmärkt sexmästare.

Kassör - Matilda “Horppan” Horppu

Upplevs som en ansvarstagande och mogen person. Matilda tillför stabilitet och god
stämning till gruppen som helhet. Har visat intresse för kassörsarbetet och tar sina
arbetsuppgifter på stort allvar. Ständigt med fötterna på jorden men inte rädd för att
ha kul. En perfekt balans vilket är viktigt i kassörsarbetet.

Sexmästarinna - Michelle “Tingeling” Tran Luu

Glädjespridare som är mycket omtyckt i gruppen, och har stort intresse för allt vad gäller
mat. Hon är en social person som kan ge ett gott intryck av sexIT både på IT och resten
av Chalmers. God stresstolerans som kan hantera eventuella problem i köket.

Øhlchef - Rebecka “Bexi” Reitmaier

Är väldigt taggad på posten. Lätt att lära sig i baren och tar mycket initiativ. Passar
bra i gruppen och kan tillföra många galna upptåg.

Kulturchef - Erik “Superik” Karlkvist

Med struktur och engagemang så tror vi att Erik kan leda sexITs sittingskultur till nya
höjder. Erik har även visat stort intresse för toastningen och livsstilen.



Stylist - Miranda “Dumle” Bånnsgård

Med sin glada personlighet och förmåga att liva upp stämningen tillför Miranda mycket
till gruppdynamiken. Hon har även påvisat stor kreativitet och energi.

PR-Chef - Hampus “ClausX” Rönström

En skön snubbe med många visioner kring sexITs verksamhet. Han kan tillföra mycket
till sexIT som grupp.

Bry - Andréas “fishur” Erlandsson

Med stort stöd från resten av gruppen så tror vi att Andréas kan ta ansvar för det ingen
annan vill. Med bra överblicksförmåga tror vi att han kan hjälpa till där det behövs.


