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1. Valberedningens nomineringar 
1.1 Nominering av Ordförande 

Valberedningen föreslår Sebastian Nylén till Ordförande 

Mandatperiod: 2019-07-01 - 20-06-31 

Motivering: Sebastian Nylén, I3, är en glad och positiv person som har varit 
engagerad i sektionen ända sedan han börjat på LTU. Han är en idéspruta och har 
en förmåga att driva igenom projekt, vilket han påvisade när han var med och 
startade upp Luleå Capital Management. Under sin tid i LCM har han även påvisat 
sina goda ledarskapsförmågor. Sebastian har en klar bild över hur han vill förbättra 
sektionen och vad han vill åstadkomma med sitt styrelseår. Vi tror att Sebastians 
positiva attityd och driv kommer att bidra till sektionens fortsatta utveckling. 

1.2 Nominering av Vice ordförande 
Valberedningen föreslår Alfred Berg till Vice ordförande 

Mandatperiod: 2019-07-01 - 20-06-31 

Motivering: Alfred Berg, I3, är en ambitiös kille från Göteborg som tidigare har 
suttit som Vice ordförande i Idesix och är engagerad i 180 Degrees Consulting 
idag. Med ett gediget hockeyintresse är han van att arbeta i grupp och skapa en 
god teamkänsla. Han har en god struktureringsförmåga och med de erfarenheter 
från tidigare engagemang tror vi att Alfred kommer göra ett bra arbete som Vice 
Ordförande. 

1.3 Nominering av Administratör 
Valberedningen föreslår Lynn Johansson till Administratör 

Mandatperiod: 2019-07-01 - 20-06-31 

Motivering: Lynn Johansson, I1, är en pålitlig person från Helsingborg. Hon har 
en stor vilja att förbättra den psykiska hälsan hos eleverna på skolan. Hon är har 
ett stort driv, god organiseringsförmåga och är duktig på att arbeta i grupp. Vi 
anser att dessa mål och förmågor gör Lynn till en ypperlig kandidat till 
administratör. 

1.4 Nominering av Ekonomiansvarig 
Valberedningen föreslår Ebba Knutsson till Ekonomiansvarig 

Mandatperiod: 2019-07-01 - 20-06-31 

Motivering: Ebba Knutsson, I1, är en driven tjej från Småland. Hon har förmågan 
att kunna tackla problem objektivt och från flera olika vinklar, vilket vi tror 
kommer vara gynnsamt i styrelsearbetet. Ebba har visat stort intresse för 
sektionens arbete och vi i valberedningen anser att Ebba med hennes driv och 
engagemang kommer kunna bidra till att sektionen fortsätter att utvecklas på bästa 
sätt. 
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1.5 Nominering av Utbildningsansvarig  
Nomineringen presenteras vid Sektionsmötet 

1.6 Nominering av Socialt ansvarig 
Nomineringen presenteras vid Sektionsmötet 

1.7 Nominering av Näringslivsansvarig 
Valberedningen föreslår Max Broström till Näringslivsansvarig 

Mandatperiod: 2019-07-01 - 20-06-31 

Motivering: Max Broström, I1, är en ansvarsfull kille från Norrtälje som idag 
engagerad i Arbetsmarknadsutskottet. Med hans arbetslivserfarenheter är han van 
att leda och då han idag driver en verksamhet där han säljer fyrverkerier och 
granar har han även kompetenser inom företagsamhet och sälj. Max har ambitioner 
om att skapa långvariga kontakter med företag och med hans tidigare erfarenheter 
tror vi i Valberedningen att han kommer passa väldigt bra som 
näringslivsansvarig. 

1.8 Nominering av Kommunikationsansvarig 
Styrelsen föreslår Hanna Gertsson till Kommunikationsansvarig 

Mandatperiod: 2019-07-01 - 20-06-31 

Motivering: Hanna Gertsson, I1, är engagerad i sektionens PR utskott och har ett 
brinnande intresse för marknadsföring. Hon är strukturerad och målinriktad och 
lägger ett stort fokus på vikten av god kommunikation mellan olika parter. Hon 
vill under sitt styrelseår arbeta för att marknadsföra utbildningen på flera mindre 
orter i Sverige. Med sitt intresse inom marknadsföring och kommunikation anser 
vi i Valberedningen att Hanna kommer göra ett bra arbete som 
kommunikationsansvarig. 

 

 

 
 

 


