
 

 

NOMINERINGAR 

KVAL 2020/2021 

2021-03-01 
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_____________________________ 

Ledamot Linnea Sjölander 

_____________________________ 

 

Ledamot Moa Niemeyer 

__________________________ 

Ledamot Max Liljeqvist 

__________________________ 

 

NOMINERINGAR TILL KEMITEKNOLOG-
SEKTIONENS PR OCH RUSTMÄSTERI 

Ordförande – Hannes Nord Nilsson 

Hannes är initiativtagande och arbetsam och har samtidigt visat ett stort intresse för 

ordförandeposten under aspningen. Han har visat på en god förståelse kring vad ledarrollen 

innebär vilket får oss att tro att denna post kommer passa honom bra. Han är mån om gruppens 

välmående och kommer leda gruppen såväl som arbetet framåt. Vi har därför valt att nominera 

Hannes Nord Nilsson till ordförande i HÄKS 2021. 

 

Kassör – Alice Bake 
Alice har under aspningen visat att hon är en strukturerad person med sinne för detaljer. Hon är 

en driven person som har uttryckt stort intresse för att utveckla HÄKS arbete med 

distansarrangemang. Hon har lätt att ta kontakt med nya människor vilket kan vara användbart 

både inom gruppen och vid samarbeten med andra kommittéer. Vi har därför valt att nominera 

Alice Bake till kassör i HÄKS 2021. 

 

Kvasten – Alexander Lindholm 
Alexander har visat stort intresse för både HÄKS i allmänhet samt Kvastens arbete i synnerhet. 

Vi ser att han kommer ta arbetet som rustmästare på stort allvar. Han har även uttryckt idéer på 

hur man kan utveckla Fort NOx. Vi ser också att han kommer värna om en god stämning i 

gruppen. Vi har därför valt att nominera Alexander Lindholm till rustmästare tillika Kvast i 

HÄKS 2021. 

 

Kvasthilda – Allis Ahlqvist 
Allis är en glad och engagerad person som kommer bidra med stor positivitet och många idéer. 

Hon har erfarenheter av att arbeta med teater- och restaurangverksamhet vilket passar utmärkt 

för Kvasthilda och HÄKS. Hon gillar utmaningar och vi tror att hon kommer utföra arbetet 

mycket väl. Vi har därför valt att nominera Allis Ahlqvist till PR-chef tillika Kvasthilda i HÄKS 

2021. 

 

Ledamot – Jenny Regnstrand 
Jenny är en förtroendeingivande person som alltid ser till gruppens bästa. Hon har ett stort 

intresse för att planera och förbereda fester vilket vi tror kan vara en tillgång i HÄKS arbete. Med 

en positiv och flexibel inställning till arbetet ser vi att Jenny kommer kunna bidra på många sätt 

under HÄKS verksamhetsår. Vi har därför valt att nominera Jenny Regnstrand till ledamot i 

HÄKS 2021. 
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NOMINERINGAR TILL KEMITEKNOLOG-
SEKTIONENS PR OCH RUSTMÄSTERI 
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Ledamot – Natalia Lugowska 
Natalia är en ambitiös person som har erfarenheter från arbete inom service. Hon har uppvisat 

en vilja att utvecklas av kommitténs arbete. Hon är stresstålig och lugn även i krävande 

situationer vilket vi ser som användbart under HÄKS arrangemang. Vi har därför valt att 

nominera Natalia Lugowska till ledamot i HÄKS 2021. 

 

Ledamot – Jonatan Enger 

Jonatan är en person som inte är rädd för att hugga i och arbeta. Med sitt lugn och sin tidigare 

erfarenhet av kommittéengagemang tror vi han kan vara trygg punkt för gruppen. Han kan bidra 

med produktivitet, problemlösningsförmåga och har även vana av att stå i bar. Jonatan vill skapa 

en god stämning både i gruppen och på sektionen. Vi har därför valt att nominera Jonatan 

Enger till ledamot i HÄKS 2021. 
 


