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Val av ledamöter till valberedningen
Föredragare: Kårstyrelsen
Bilaga: 55.1.1-2
På KF 7 2017 beslutades det att remittera nominering av valberedningen till kårstyrelsen för val
på lämpligt KF. 3 stycken mandat är fortfarande vakanta.
Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige
att
att
att

välja Jonathan Hadd till valberedningen för verksamhetsåret 2017/2018
välja David Söderberg till valberedningen för verksamhetsåret 2017/2018
välja Simon Persson till valberedningen för verksamhetsåret 2017/2018
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Nomineringar av ledamöter till
valberedningen
Jonathan Hadd
Jonathan Hadd läser Industriell ekonomi och är inne på sitt fjärde studieår på LTU. Under sin tid
har han varit engagerad i sektionen på flera olika poster och han sitter nu i KF. På sin meritlista
står bland annat sektionsstyrelsen, internationella utskottet, internrevisor, samt I-konfen där han
satt som projektledare. Jonathan satt dessutom tidigare i år i den krisinsatta valberedningen för
Kårordförande och han har dessutom tydliga idéer för hur man kan förbättra marknadsföringen
och rekryteringen av studenter till Teknologkåren. Kårstyrelsen finner Jonathans erfarenheter,
kontaktnät, och visioner väldigt lämpliga för Teknologkårens valberedning.
David Söderberg
David Söderberg äger rutin inom valberedning och Teknologkårens organisation då han satt i
kårfullmäktiges valberedning förra året. Utöver det har han dessutom varit med i
Nolleperiodsgruppen, arbetat på STUK samt suttit som Kommunkationsstrateg i Teknologkårens
styrelse och ledningsgrupp. I år sitter han som ordförande för sin programförening HETS. Davids
erfarenheter och kunskap gör att kårstyrelsen finner honom väldigt lämpad för att sitta i
Teknologkårens valberedning.
Simon Persson
Simon Persson har lagt ner sin själ i Teknologkåren. Under sin tid på LTU har han bland annat
samlat på sig erfarenheter från arbete inom STUK, sexmästeri, kårfullmäktige, Nolleperioden, och
som kårordförande under två verksamhetsår. Simon har genom alla sina engagemang skapat sig en
enorm erfarenhet inte bara om Teknologkårens organisation och arbetsuppgifter, utan också om
gruppdynamik och ledarskap. Kårstyrelsen anser att Simon besitter precis den kompetens som
krävs för uppdraget att sitta i Teknologkårens valberedning.
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Teknologkårens styrelse

Val av UvO
Bakgrund
På KF 2 2017/2018 återremitterades valberedningen av UvO till kårstyrelsen.
Freja Dyrbye läser sitt tredje år på rymdteknik. Hon har under sin tid på LTU bland annat
engagerat sig i STUK, LARV, och rymdtekniks programförening SLURP. I SLURP satt hon
som kassör, men engagerade sig trots det i studenträttsliga frågor. Freja har klart för sig vad hon
vill uppnå med sitt engagemang som UvO och ser områden där utbildningsenheten kan
förbättras. Kårstyrelsen är övertygad om att Freja kommer göra ett fenomenalt jobb som
utbildningsenhetens vice ordförande.

Förslag till beslut
Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige
att

välja Freja Dyrbye som UvO för verksamhetsåret 2017/2018
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