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Kemiteknologsektionens sexmästeri - K6

Sexmästare – Robin Lundqvist
Robin har under aspningen visat stort intresse för K6 arbete och tar ledarrollen mycket naturligt.
Han är en utåtriktad och social person som är lätt att prata med. Robin är driven och har
ambitionen att belysa den mer seriösa sidan av arbetet i K6. Vi tror att han kan fatta tuffa beslut
för både gruppens och kommitténs bästa, samt att han kommer axla rollen som sexmästare
mycket väl med sin lugna och förtroendeingivande personlighet. Vi i KVAL har därför valt att
nominera Robin Lundqvist till sexmästare i K6 2023.

Kassör - Rebecka Berg
Rebecka har flera erfarenheter av att jobba i grupp och har kan ofta se till allas olika
personligheter och behov. Hon har under aspningen visat stort intresse för kassörens arbete och
vi tror att det är ett ansvar hon hade tagit med bravur. Hon är en lugn person som kan ta beslut
när det behövs, något vi tror passar en kassör. Rebecka vill engagera sig i sektionen och har visat
stor respekt för både arrangörer och arbetet i sig. Vi i KVAL har därför valt att nominera
Rebecka Berg till kassör i K6 2023.

Ledamot – Mateo Galvis
Mateo har ett brinnande intresse för mat och den samhörighet som den frambringar. Han ser
utvecklingsmöjligheter med K6 arbete och vi tror att han kommer bidra med nya perspektiv
samt gemenskap till gruppen. Mateo har visat stor arbetsvilja både inom tidigare ideella arbeten
och under aspningen. Där har han dessutom visat på sin möjlighet till att effektivisera arbetet.
Vi i KVAL har därför valt att nominera Mateo Galvis till ledamot i K6 2023.

Ledamot – Axel Selander
Axel är en positiv person som värnar om gruppandan och ser till att alla är delaktiga. Han är
dessutom strukturerad i sitt arbete och ser lösningar till problem som kan uppstå. Under
aspningen har han visat stort engagemang för K6 arbete och framträder som en initiativtagande
person, samt kan ha god överblick på gruppens uppgifter.
Vi i KVAL har därför valt att nominera Axel Selander till ledamot i K6 2023.
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Ledamot – Elias Landqvist
Elias är en lugn person som under aspningen visat stort intresse för K6. Han har tidigare
erfarenhet inom sektionen och skulle kunna bidra med insiktsfulla perspektiv. Dessutom skulle
han värna om gruppens bästa och vara en hjälpande hand när det behövs. Elias har uttryckt
intresse för att ha bra samarbete med andra sexmästerier och skapa goda relationer.
Vi i KVAL har därför valt att nominera Elias landqvist till ledamot i K6 2023.

Ledamot - Sanna Källmark
Sanna är en driven och ambitiös person som har varit mycket delaktig under aspningen. Hon har
tidigare erfarenheter med att jobba i bar samt hantering av kassa, vilket är meriterande för K6
arbete. Sanna vill gärna arbeta för att alla ska känna sig välkomna på K6 arrangemang. Med sin

sektionserfarenhet tror vi att hon hade varit ett bra tillskott i kommittén. Vi i KVAL har därför
valt att nominera Sanna Källmark till ledamot i K6 2023.

Ledamot - Emma Persson
Emma är en energirik och positiv person med ett glatt humör. Hon är social och kan bidra med
bra stämning i gruppen. Dessutom har hon en hög arbetsmoral och gillar att ha många bollar i
luften, vilket är meriterande för K6 arbete. Under aspningen har Emma visat stort engagemang

och intresse för K6. Vi i KVAL har därför valt att nominera Emma Persson till ledamot i K6 2023.

Ledamot - Petter Persson
Petter en glad och positiv person som värnar om gruppens bästa. Han har under aspningen visat
intresse för arbetet och att han kan hjälpa till i många olika situationer. Han är inte rädd för att
säga till i de situationer där det behövs, vilket är en bra egenskap att ha när man sitter i K6.
Petter har lärt sig ta ansvar i tidigare erfarenheter och vi tror att han hade varit ett bra tillskott i
gruppen. Vi i KVAL har därför valt att nominera Petter Persson till ledamot i K6 2023.
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