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Ordförande – Gustaf Eriksson
Under aspningen har Gustaf visat sig vara en pålitlig person som folk känner förtroende för och
gärna vänder sig till. Han jobbar alltid väl strukturerat vilket har underlättat arbetet. Med
erfarenhet från tidigare tror vi att han kommer ta sig an ordföranderollen med lätthet.
Gustaf har under aspningen jobbat med ett lugn och kommer vara en stabil person i gruppen.
Vi i KVAL har därför valt att nominera Gustaf Eriksson till ordförande i HÄKS 2022.

Kassör – Olle Hildebrand
Olle är en lugn och trygg person som har visat ett genuint intresse för kassörsarbetet under
aspningen. Han är strukturerad och lyhörd vilket underlättar i arbetet som kassör. Med tidigare
erfarenhet och hans strukturella arbetsstil så tror vi att kassörsrollen skulle passa honom bra.
Han är även social och har visat prov på att prestera under stress. Vi i KVAL har därför valt att
nominera Olle Hildebrand till kassör i HÄKS 2022.

Kvasten – Algot Björn
Under aspningen har Algot visat ett stort intresse för HÄKS och kvastens arbete. Algot är mån om
gruppdynamiken och är en positiv och glad person som folk ofta vänder sig till. Han jobbar bra
under press och alltid med ett glatt humör. Med hans driv och förmåga att få saker att hända har
vi i KVAL därför valt att nominera Algot Björn till rustmästare tillika Kvast i HÄKS 2022.

Kvasthilda – Hannah Svanberg
Hannah kan beskrivas som en riktigt social och härlig person med ett stort intresse för
människor, där hon visat ett ett stort engagemang för PR-posten. Vi i KVAL tror hon hade klarat
detta med bravur då hon under aspningen visat prov på stresstålighet och ansvarstagande. Detta
tillsammans med att hon bidrar med en härlig stämning både inom gruppen och utåt gör att vi i
KVAL har valt att nominera Hannah Svanberg till PR-chef tillika Kvasthilda i HÄKS 2022.
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Ledamot – Linnea Forsman
Linnea är en person som med stor kreativitet och lugn hade bidragit både till gruppen och
utanför, där hon har flertalet idéer på hur man kan utveckla HÄKS arbete. Under aspningen har
Linnea visat att man kan lita på henne där hon agerar en trygg punkt i gruppen som många
vänder sig till samt att hon är lätt att samarbeta med. Dessutom besitter hon en stor
problemlösningsförmåga, något som vi tror kan vara en viktig tillgång i HÄKS. Vi i KVAL har
därför valt att nominera Linnea Forsman till ledamot i HÄKS 2022.

Ledamot – Mohammad Attaya
Mohammad har jobbat med ett stort intresse för HÄKS arbete under aspningen. Han har
relevanta erfarenheter från tidigare och många ideér för att utveckla HÄKS arbete. Han är social
och tillmötesgående vilket gör honom lätt att jobba med i grupp. Han är märkbart trygg i sin roll
bakom baren och utstrålar en positiv energi som smittar av sig. Vi i KVAL har därför valt att
nominera Mohammad Attaya till ledamot i HÄKS 2022.

Ledamot – Anton Enochsson
Under aspningen har Anton stöttat upp gruppen på ett bra sätt genom sin positiva attityd och
härliga energi. Detta sprider sig till både gruppen samt alla runt omkring. Han har tidigare
erfarenhet inom service samt ett stort driv för att bidra till sektionen vilket vi tror kommer
kommer hjälpa gruppen i arbetet. Dessutom har han visat en stor arbetsvilja under aspningen
vilket gör att vi i KVAL har därför valt att nominera Anton Enochsson till ledamot i HÄKS 2022.

Ordförande Johanna Jagefeldt
Ledamot Emma Skotte
Ledamot August Djuphammar
_________________________ ________________________ ________________________
Ledamot Minea Nilsson
Ledamot Irma Björnwall
_________________________ ________________________
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