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Ordförande – Emica Srisawat
Emica är en social och utåtriktad person som är lätt att prata med. Med hennes envishet kan hon
driva KØKs arbete framåt och samtidigt bidra till en god stämning i gruppen med sitt glada och
energiska humör. Tidigare erfarenheter gör att Emica värdesätter trivsel och kommunikation
vilket är värdefullt för sammanhållningen inom gruppen. Under aspningen har hon visat stort
intresse för KØK och är inte rädd för att stå på sig. Vi i KVAL har därför valt att nominera Emica
Srisawat till ordförande i KØK 2023.

Kassör - Emilia Elfving
Emilia är en ansvarsfull och snäll person med tidigare erfarenheter av kassörsarbete inom
ideella verksamheter. Hon är en positiv och målinriktad person som kan visionera vägen till
lösningar. Hennes omtänksamhet och lugn gör henne till en stadig gruppspelare som kommer
bidra väl till gruppdynamiken. Emilia har en sund inställning till, samt är trygg i att hantera
större summor pengar och detta tillsammans med hennes tidigare erfarenheter ligger till grund
för att vi i KVAL har valt att nominera Emilia Elfving till kassör i KØK 2023.

Grön ledamot – Emma Berg
Emma är en glad och social person som med sin lugna och stabila personlighet skulle passa som
grön ledamot. Hon har tidigare erfarenhet av att leda människor i en seglarskola, som kan vara
meriterande för arbetet i KØK. Under aspningen har hon visat stort intresse för KØK:s arbete och
har visat att hon är ordningsam och effektiv i sitt arbete. Vi i KVAL har därför valt att nominera
Emma Berg till grön ledamot i KØK 2023.

Grön ledamot – Sean Lam
Sean är en glad och arbetsvillig person som kan bidra till en stabil gruppsammanhållning. Han är
väldigt social och bildar lätt kontakt med nya människor vilket är passande som grön ledamot
samt för bemötandet av nya studenter. Under aspningen har han visat att han ofta ser lösningar
istället för problem och har även uttryckt stort intresse för KØK. Vi i KVAL har därför valt att
nominera Seam Lam till grön ledamot i KØK 2023.
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Grön ledamot – Fritjof Lundberg
Fritjof är en glad och trevlig person och kan bidra med god stämning i gruppen. Han har tidigare
erfarenheter i lumpen och är därav väldigt mån om gruppdynamik och sammanhållning. Under
aspningen har han visat ett lugn och vill genom att sitta i KØK bidra till ett gott första intryck av
Chalmers. Med tidigare erfarenheter från restaurangbranschen är han flexibel och kan agera som
en hjälpande hand där det behövs. Vi i KVAL har därför valt att nominera Fritjof Lundberg till
grön ledamot i KØK 2023.

Vit ledamot – Cornelia Linder
Cornelia är en positiv person som sprider mycket glädje. Hon har under aspningen visat sin
kreativa sida vilket är en meriterande egenskap för de vita ledamöterna. Med nollkommitténs
reformering kommer hon bidra med nya kloka och kreativa idéer för att göra det så bra som
möjligt. Cornelia har även tidigare erfarenheter från kommittéverksamhet på en annan högskola,
vilket är meriterande. Vi i KVAL har därför valt att nominera Cornelia Linder till vit ledamot i
KØK 2023.

Vit ledamot – Max Gustafsson
Max är en driven och initiativtagande person som kommer kunna bidra med insiktsfulla åsikter
inför reformeringen av de vita ledamöternas arbete. Han har tidigare varit med i en orkester och
har därav både scenvana samt taktkänsla vilket är meriterande som vit ledamot. Max är en
mycket hjälpsam person och värnar om en bra gruppdynamik där han vill ta vara på gruppens
medlemmars individuella styrkor. Vi i KVAL har därför valt att nominera Max Gustafsson till vit
ledamot i KØK 2023.

Vit ledamot – Klara Sundberg
Klara har en sprudlande personlighet och kan bidra med gott humör till gruppen. Hon är väldigt
kreativ och kan komma med bra idéer, vilket vi ser som en fördel inför reformationen av de vita
ledamöterna. Klara lägger stor vikt på gruppens välmående och vill alltid försäkra sig om att alla
är nöjda med arbetet. Under aspningen har hon visat att hon kan hitta snabba lösningar på
problem som uppstår och att hon lätt behåller lugnet. Vi i KVAL har därför valt att nominera
Klara Sundberg till vit ledamot i KØK 2023.

Vit ledamot – Adam El Sayed
Adam är en social person som är van att jobba under tidspress. Han har erfarenhet från en annan
högskolas mottagning vilket kan bidra med ett insiktsfullt perspektiv i planeringen av nästa års
mottagning. Adam kan bidra med gott samarbete och har vana att prata inför stora folkmassor.
Dessutom är han bra på att improvisera vilket kan vara till stor fördel i arbetet som vit ledamot.
Vi i KVAL har därför valt att nominera Adam El Sayed till vit ledamot i KØK 2023.
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