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Nomineringstexter – Teknologkåren Centralt
Kårordförande – Oscar Eriksson
Oscar är just nu ordförande för Luleå Studentkår. Hans år på Luleå Studentkår har visat att han är kapabel
att fatta tuffa beslut men även vara lyhörd för andras åsikter. Han uppfattas som en trygg och lugn person
som är har ett lättillgängligt sätt vilket är uppskattat av medlemmar och medarbetare. Då Oscar visar ett
stort intresse att ta sig an en större organisation finner valberedningen honom mycket lämpad för att sitta
som kårordförande verksamhetsåret 19/20.

Vice Kårordförande – Albin Gideonsson
Albin sitter just nu som ordförande i programföreningen Arktis och har tidigare suttit som vice
ordförande. Albin är en väldigt lugn person som gillar att bolla idéer med andra och har tidigare
erfarenhet av presidiearbete innan. Han tycker om vice uppgifterna och vill fortsätta sitt engagemang på
kårnivå. Därför anser valberedningen att Albin är en mycket lämpad kandidat till posten som vice
kårordförande.

Utbildningsenhetens Ordförande – Albin Allevret
Albin har tidigare jobbat med utbildningsfrågor i programråd där han nu sitter som ordförande. Han
tycker utbildning är kul och ser fram emot att prata med ansvariga på universitetet om hur man kan
utveckla utbildningarna och han har inte heller några problem med att stå upp för sina åsikter gentemot
ansvariga på skolan. Därför anser valberedningen att Albin Allevret är en mycket lämpad kandidat till
posten som utbildningsenhetens ordförande.

Informationsenhetens Ordförande – Frans Johansson
Frans sitter just nu som Info/PR i Nolleperiodsgruppen där han jobbar med marknadsföring och grafiskt
material, han har också suttit som grafiker i maskins PR-utskott. Frans har en egen bild av hur han vill
jobba med marknadsföring för att bidra med medlemsnytta. Därför anser valberedningen att Frans
Johansson är en mycket lämpad kandidat till posten som informationsenhetens ordförande.

Sociala Enhetens Ordförande – Elin Thor
Elin har varit en del av det studiesociala livet på skolan genom engagemang i sexmästeri, NPG och nu
senast HSSO. Elin är driven och har god kunskap inom alla ämnen som ingår i SOs arbetsuppgifter och
hon har även väldigt mycket egna tankar och idéer som skulle gynna Teknologkårens medlemmars
studiesociala liv. Därför anser valberedningen att Elin Thor är en mycket lämpad kandidat till posten som
Sociala enhetens ordförande.

LARV:s Projektledare – Simon Johnsson
Simon har varit engagerad i LARV 2 år innan och har god insyn i hur projektet fungerar. Han är väldigt
strukturerad och han är väldigt noggrann och han kan tänka steget extra utanför boxen. Simon är även
rekommenderad av Projektledaren för LARV 2019. Därför anser valberedningen att Simon Johnsson är
en mycket lämpad kandidat till posten som projektledare.
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Arbetsmarknadsenhetens Ordförande – Vakant
Kårstyrelseledamot 1 – Tintin Tingrot
Tintin har hunnit med en hel del engagemang här på LTU. Idag sitter hon som kassör i
Maskinteknologsektionen och hon har även hunnit med LARV där hon gjorde ett omtalat gott intryck.
Tintin är ordningsam och tar sina uppgifter på största allvar och då hon vill vara med i det strategiska
arbetet i Kårstyrelsen känner sig valberedningen övertygade om att hon kommer att göra sitt bästa för
Teknologkåren.

Kårstyrelseledamot 2 – Rickard Åkerstrand
Rickard har idéer om vad han vill arbeta med som kårstyrelseledamot. Att han suttit ett år i LG gör att
han också har med sig tankar kring hur arbetet mellan KS och LG kan förbättras. Valberedningen anser
Rickard mycket lämpad att sitta med i KS nästkommande verksamhetsår.

Kårstyrelseledamot 3 & 4 – Vakant
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Internrevisor – Elsa Stark
Elsa sitter idag som internrevisor för Geosektionen och har tidigare suttit som kårordförande för
Teknologkåren. Elsa var en av de drivande krafterna i rekonstruktionen för Teknologkårens organisation
föregående verksamhetsår och har därigenom god insikt i Teknologkårens styrdokument. Genom sina
tidigare intressen samt sitt genuina intresse för organisationen anser valberedningen att Elsa är mycket
lämpad för uppdraget.

Talman – Rickard Åkerstrand
Rickard har under sitt år som Sociala enhetens ordförande klivit in som Talman vid några tillfällen.
Rickard är tydlig och upplevs rak i sin kommunikation vilket valberedningen anser vara fördelaktiga
egenskaper att besitta som Talman. Det är valberedningens uppfattning att Rickard kommer att kunna
styra upp och vara KF till stöd och ledning som Talman.

Vice Talman – Anna Ahnér
Anna sitter just nu som kårordförande för Teknologkåren och har under sitt år varit behjälplig till
talmanspresidiet genom att bland annat planera och genomföra utbildningen av fullmäktigeledamöter.
Anna har genom sina engagemang god insikt och kunskap i kårfullmäktige och hur de ska arbeta. Genom
sin ordningsamhet och sitt framstående lugn anser valberedningen att Anna är mycket lämpad för
uppdraget.

Rep. Anställningsnämnden – Ida Rehnström
Ida är en driven och engagerad person som inte är rädd för att uttrycka sina åsikter. Ida har suttit som
projektledare för LARV och sitter idag med i anställningsnämnden sedan två år tillbaka. Ida studerar
industriell ekonomi och vill ge studenternas syn på hur en bra lärare ska vara. Valberedningen tror att Idas
tidigare kunskaper och erfarenheter kommer gynna henne i uppdraget och anser därmed att Ida är mycket
lämpad för uppdraget.

Rep. Tekniska Fakultetsnämnden – Peter Panduro
Peter sitter idag som Ledamot i Tekniska fakultetsnämnden och har även suttit som UO i Teknologkåren.
Han har en mycket god och väl inarbetad vana av kvalitets-och förbättringsarbetet av de tekniska
utbildningarna. Valberedningen ser Peter som mycket lämpad för uppdraget.

Valberedning 1 – Titti Hörtin & Therese Östling
Titti och Therese har sedan länge tillbaka varit en del av Teknologkårens valberedning. Detta har lett till
att olika rutiner har följts och att en kontinuitet har funnits i arbetet. De har ovärdelig kunskap och därför
anser valberedningen att Titti och Therese är utmärkta kandidater till Teknologkårens valberedning.
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Sekreterare – Vakant
Sup. Rep. Anställningsnämnden – Vakant
Sup. Rep. Tekniska Fakultetsnämnden – Vakant
Valberedning 2, 3 & 4 – Vakant
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