
 

 

NOMINERINGAR 

KVAL 2020/2021 

2021-03-01 

Ordförande Marcus Mellqvist 

_____________________________ 

Ledamot Linnea Sjölander 

_____________________________ 

 

 

Ledamot Moa Niemeyer 

__________________________ 

Ledamot Max Liljeqvist 

__________________________ 

 

 

NOMINERINGAR TILL 
KEMITEKNOLOGSEKTIONENS 
IDROTTSKOMMITTÉ 

Ordförande – Carl Fermergård 

Carl är en driven och social person med ett stort idrotts- och träningsintresse. Han är väldigt 

initiativtagande och påhittig vilket vi ser som viktiga egenskaper när träningspass ska planeras 

och genomföras. I gruppen bidrar han med positivet och uppmuntran och vi tror att han 

kommer fortsätta leda ifKs arbete framåt väl. Vi har därför valt att nominera Carl Fermergård 

till ordförande tillika lagkapten i ifK 2021. 

 

Kassör – Ida Franzén Karlsson 
Ida är en strukturerad och ordningsam person, vilket vi ser som viktiga egenskaper som kassör. 

Hon gillar friluftsliv och har även sysslat med flera olika former av träning, som vi ser kommer 

vara användbart i verksamheten. Under aspningen har hon visat på ett stort intresse och driv för 

ifKs arbete. Vi har därför valt att nominera Ida Franzén Karlsson till kassör i ifK 2021. 

 

Ledamot – Theo Stark 
Theo är en arbetsam och målmedveten person med stort intresse av idrott och hälsa. Han har 

också erfarenhet av lumpen där han fått samarbeta i grupp och stötta andra i sin omgivning även 

i tuffa situationer, vilket vi ser kan vara en styrka under pass och tävling. Vi har därför valt att 

nominera Theo Stark till ledamot i ifK 2021. 

 

Ledamot – Julia Hoang 
Julia är en glädjespridare som har ambitioner för att driva ifKs arbete framåt. Hon har erfarenhet 

av att tävla i både rodd och tyngdlyftning, vilket vi ser som en stor resurs i ifK. Hon har ett stort 

intresse i idrott och vill dela med sig av sin träningserfarenhet för att öka välmåendet på 

sektionen. Hon är även driven och kommer underlätta för gruppen med bra struktur. Vi har 

därför valt att nominera Julia Hoang till ledamot i ifK 2021. 

 

Ledamot – Vakant 
 

Ledamot – Vakant 

 

Ledamot – Vakant 

 

 

 
 


