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FlashIT’22
Här är nomineringarna för FlashIT’22.

Ordförande – Julia ’Pang’ Giaro

Med sin explosiva drivkraft och passion för fotografi samt stora stöd från gruppen, tror
vi att Pang skulle få FlashIT att skjutas till nya höjder.

Kassör – Anton ’HOM BRE’ Ekström

HOM BRE har visat stort intresse för kassörsrollen och FlashITs verksamhet. Hans
positiva inställning och engagemang tror vi skulle bidra till ett riktigt FlashI(g)T år
med nice HOMies.

Ledamot – Amanda ’Kritan’ Papacosta

Kritan har visat intresse för verksamheten, och med sin tidigare PR-erfarenhet tror vi
att hon kommer att göra ett utmärkt tillskott till FlashIT.

Ledamot – Johan ’Krut’ Berg

Härdad av sin tid på ICA skulle Krut lätt ta sig igenom kalla fotodagar och långa
redigeringskvällar. Han har visat intresse för FlashITs verksamhet, och vi tror att han
kommer att göra ett bra jobb.

Ledamot - Sara ’Bats’ Hedberg

Bats har länge visat ett starkt intresse för FlashITs verksamhet, och med hennes driv
tror vi att hon skulle göra ett utmärkt jobb i FlashIT.

Ledamot - Alfred ’Napster’ Berglöf

Vi tror att med Napster i gruppen kommer det aldrig finnas tid för naps, han är ett
riktigt energiknippe som kommer tillföra både stämning, kunskap och piratad musik.
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digIT’22
Här är nomineringarna för digIT’22.

Ordförande – Axel ’Kurre’ Larsson

Ingen kommer behöva gå med kurrande mage med Kurre som ordförande. Med sin
utmärkta förmåga att organisera och sitt stora stöd från gruppen tror vi att Kurre
kommer att bli en utmärkt ordförande i digIT.

Kassör – Jacob ’Drake’ Bengtsson

Med sin stora erfarenhet och engagemang tror vi att Drake kommer få ekonomin att
flyga uppåt och bränna alla hinder i sin väg.

Ledamot – Max ’Krysset’ Hagman

Rätt i krysset sitter det när Krysset får sitta vid tangentbordet, vi tror att han kommer
att göra ett utmärkt jobb i digIT med sitt sin positiva inställning och stora intresse för
verksamheten.

Ledamot – Dennis ’Pølse’ Christensen

Med sitt stora intresse och engagemang tror vi att Pølse kommer att göra ett utmärkt
jobb i digIT även om ketchupen är slut.

Ledamot - Felix ’Sonic’ Bjerhem Aronsson

Med ljudets hastighet kommer digITs verksamhet flyga förbi när Sonic får bidra med
sitt starka intresse och snabba tänk.

Ledamot - Dadi ’Klakinn’ Andrason

Man vet att det är dags att slå klackarna i taket när Klakinn är i farten och kodar. Vi tror
att han kommer göra ett utmärkt jobb i digIT med sin härliga glädje och engagemang.

Ledamot - Hampus ’Blip’ Rhedin Stam

”Blip” känner vi igen som ljudet på systemklockan på din dator, och likaså känner vi
igen Blip som ledamot i digIT. Med sitt brinnande engagemang och eviga glädje tror vi
att han kommer göra en redan stark grupp ännu tajtare.

Ledamot - Oscar ’Saxen’ Palm

Med sitt starka intresse har Saxen visat villighet att lägga god tid på digITs arbete och
även hög förståelse för mjukvaruutveckling. Därför kan Saxen vara ett givande verktyg
i digITs verktygslåda.
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ArmIT’22
Här är nomineringarna för ArmIT’22.

Ordförande – William ’sjuk’ Frisk

Sjuk har uppvisat god struktur, förståelse för konflikthantering och tidigare erfarenheter
i ledarrollen. Vi tror därför det kommer gå sjukt bra med honom som ordförande i
ArmIT.

Kassör – Oscar ’Kladd’ Cronvall

Det kommer inte att vara kladdigt i bokföringen efter att Kladd har tagit hand om den.
Med ett starkt intresse för att lära sig mer om ekonomi samt att utvecklas inom ArmIT
tror vi att han kommer vara en kassör man kan förlita sig på.

Sekreterare – August ’Drive’ Nordlinder

Drive har visat ett stort driv för att fylla rollen som sektreterare i ArmIT. Dessutom
har han visat att han kan arbeta organiserat och samarbetar väl.

Ledamot – Isac ’casi’ Hansson

.TImrA i ttoksllit arb tte tirav edah Isac tta iv rort netehmaskrev röf gnamegagne hco
essertni trots deM < −−

Ledamot – Roj Mert ’Scout’ Tekin

Scout är allitd redo för nya utmaningar, och med sin starka drivkraft tror vi att han
kommer att kunna scouta många nya möjligheter för ArmIT.

Ledamot – David ’Spax’ Skretting

Dax för Spax för ArmIT! Med sitt intresse för verksamheten tror vi att han kommer att
göra ett utmärkt jobb.

Ledamot - Casper ’Surf’ Christiansson

Surf har visat god förståelse för verksamheten vilket kommer troligen leda till att stora
mängder företagssamarbeten och pengar surfar in för ArmIT.

Ledamot - Vakant


