
 

 

NOMINERINGAR 

KVAL 2020/2021 

2021-03-01 

Ordförande Marcus Mellqvist 

_____________________________ 

Ledamot Linnea Sjölander 

_____________________________ 

 

Ledamot Moa Niemeyer 

__________________________ 

Ledamot Max Liljeqvist 

__________________________ 

 

NOMINERINGAR TILL 
KEMITEKNOLOGSEKTIONENS 
SEKTIONSTIDNING 

Ordförande - Sunna Forslund  
Sunna är en glad och förtroendeingivande person som gärna vill bidra till sektionen. Under 

aspningen har hon tagit en naturlig ledarroll och gärna tagit sig an arbetet. Vi ser att hon 

kommer värna om gruppens bästa och se till så alla trivs och känner sig delaktiga i skapandet av 

tidningen. Hon är även intresserad av att skapa kontakter med tidningar på andra sektioner. Vi 

har därför valt att nominera Sunna Forslund till ordförande i Kempressen 2021. 

 

Kassör – Matilda Karlsson 
Matilda är ordningsam och positiv samt har ett stort intresse för att lära sig kassörsarbetet. Vi 

ser att hon kommer se till så arbetet blir gjort och bidra med god struktur. Hon kommer även 

kunna lyfta gruppen med sin glada och lättsamma personlighet. Vi har därför valt att nominera 

Matilda Karlsson till kassör i Kempressen 2021. 

 

Ledamot – Noah Olson 
Noah har stort intresse och erfarenhet av foto och redigering samt gillar att skriva texter, vilket 

passar utmärkt för arbetet i Kempressen. Under aspningen har han kommit med många nya 

idéer och bidragit med sin kreativitet. Vi ser att han kommer vara en tillgång för gruppen och 

han har även ambitioner att utveckla Kempressens synlighet för sektionen. Vi har därför valt att 

nominera Noah Olson till ledamot i Kempressen 2021. 

 

Ledamot – Ebba Sundquist 
Ebba har stort intresse för att skriva texter och läsa, vilket passar utmärkt för Kempressens 

arbete. Hon är målmedveten och arbetar hårt samt har arbetat mycket i grupp tidigare. Hon är 

duktig på att se saker från den ljusa sidan, vilket vi tror är viktigt för gruppens arbete. Vi ser 

också att hon kommer kunna bidra med gemenskap och kreativitet i kommittén. Vi har därför 

valt att nominera Ebba Sundquist till ledamot i Kempressen 2021. 

 

Ledamot – Ellen Enarsson 
Ellen är en framåt och glad person som tycker om att uttrycka sig kreativt. Vi ser att hon 

kommer kunna bidra med idéer och driv till gruppen, och på så vis utveckla tidningen. Hon 

kommer vara en glädjespridare i gruppen och hjälpa till med många kreativa moment i 

tidningen. Vi har därför valt att nominera Ellen Enarsson till ledamot i Kempressen 2021. 
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Ledamot – Vakant 
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