Nomineringstexter - KS och LG
Kårordförande - Simon Persson
Simon Persson är en person med stort engagemang och hjärta för Teknologkåren. Simon sitter
nuvarande som kårordförande för verksamhetsåret 15/16 och har en god insikt i organisationen och
posten. Han har även flera tidigare erfarenheter såsom arbetare på STUK, sexmästeri, Nolleperioden
samt i kårfullmäktige. Genom hans lugn och viljan att lyfta teknologens röst vet valberedningen att
Simon kommer bidra till en kontinuitet och en stabilitet i de stora förändringarna som är på gång inom
organisationen. Valberedningen anser Simon mycket lämpad för uppdraget som kårordförande under
kommande verksamhetsår.
Vice kårordförande - Sara Kjellin
Sara Kjellin är en strukturerad och ambitiös person som är duktig på att samarbeta. Sara studerar
brandingenjör och har sedan många år tillbaka varit engagerad i scouterna som ledare. Sara har
tidigare erfarenheter som kassör för Brinn och sitter för nuvarande i Nolleperiodsgruppen som adel
med phösaransvar. Som person är Sara nyfiken, ambitiös och strukturerad. Genom hennes tidigare
erfarenheter och goda samarbetsförmåga vet valberedningen att Sara kommer göra ett helhjärtat
arbete. Valberedningen anser Sara mycket lämpad för uppdraget som vice kårordförande under
kommande verksamhetsår.
Kommunikationsstrateg - Hampus Carlson
Hampus Carlson är en person som brinner för grafisk kommunikation och vill arbeta med att förbättra
Teknologkårens varumärke. Hampus studerar fjärde året på industriell ekonomi och driver eget företag
vid sidan av studierna. Både genom tidigare och nuvarande engagemang har Hampus erfarenhet inom
grafisk kommunikation, däribland att han nu assisterar sittande kommunikationsstrateg. Hampus
tycker om att ta lärdom av nya utmaningar och tycker om att ha många bollar i luften samtidigt.
Målmedvetenhet och förmågan att organisera är egenskaper som Hampus besitter vilket kommer att
hjälpa honom i uppdraget som kommunikationsstrateg. Hampus brinner för att arbeta mot ökad
transparens och medvetenhet bland Teknologkårens medlemmar. Valberedningen anser Hampus
mycket lämpad för uppdraget som kommunikationsstrateg under kommande verksamhetsår.
Utbildningsenhetens ordförande - Jennifer Davidsson
Jennifer Davidsson brinner för studenternas rättigheter och skyldigheter i utbildningen och är som
person noggrann och bestämd. Jennifer arbetar för nuvarande som utbildningsenhetens ordförande för
Teknologkåren. Jennifer vill blicka framåt på ett ytterligare år inom kåren där hon har möjlighet att
avsluta större projekt som pågått under detta nuvarande verksamhetsår. Jennifer har även tidigare
erfarenheter genom att ha arbetat på STUK samt arbetat med utbildningsbevakning på sektionsnivå.
Valberedningen anser Jennifer mycket lämpad för uppdraget som utbildningsenhetens ordförande
under kommande verksamhetsår.
Sociala enhetens ordförande - Clara Danielsson
Clara Danielsson är en ärlig person som inte räds för konflikter. Clara studerar maskinteknik och har
flera erfarenheter inom Teknologkåren såsom arbetare på STUK, ordförande i
Maskinteknologsektionen, kårfullmäktige, Nolleperiodsgruppen samt sexmästeri. Genom tidigare
erfarenheter har hon god kännedom om Teknologkårens verksamhet och tycker att de studiesociala
frågorna är mycket viktiga. Hon brinner för frågor rörande jämställdhet och studiemiljö.
Valberedningen anser Clara mycket lämpad för uppdraget som sociala enhetens ordförande under
kommande verksamhetsår.

Phaestmästare - Vera Öberg
Vera Öberg är en glad tjej som är mycket duktig på att nätverka. Vera studerar arkitektur och har
adekvat erfarenhet som ordförande/rep-O i Geosektionens sexmästeri. Som person är Vera duktig på
att arbeta i grupp och möta nya människor. Med ett genuint intresse för LTUs studentkultur vill hon
göra andra studenters vardag roligare och hon hoppas på att kunna engagera fler människor. Hon har
som ambition att öka samarbetet mellan sexmästerierna och har flera nya tankar och idéer om
framtiden. Valberedningen anser Vera mycket lämpad för uppdraget som phaestmästare under
kommande verksamhetsår.
Projektledare LARV - Ida Rehnström
Ida Rehnström är en pålitlig person med två års erfarenhet inom LARV-projektet. Ida studerar
industriell ekonomi och har även erfarenheter från PR-utskottet i I-sektionen. Ida besitter egenskaper
såsom stresstålig, metodisk och analyserande vilket kommer gynna henne i arbetet som projektledare.
Under ett år som projektledare vill Ida arbeta med hur LARV marknadsför sig mot företag och
studenter samt projektets interna gruppdynamik. Valberedningen anser Ida mycket lämpad för
uppdraget som projektledare för LARV under kommande verksamhetsår.
Arbetsmarknadsenhetens ordförande - Vakant
Huvudstuderande skyddsombud - Vakant
Utbildningsenhetens vice ordförande - Vakant

