Kandidater Februari SM
Moby Dick
Februari 111101
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Förord

Kandidaterna är sorterade efter inskickningsdatum till posten, med tidigast
inskick först.

CHE
Vi söker posten som CHE. Vi vill starta upp en podcast till syfte för elektrosektionen och göra podcastavsnitt om allt möjligt som händer på sektionen
och som rör sektionen och andra tunga ämnen. Vi vill göra åtminstonde ett
podcast avsnitt per kvartal men gärna mer. Vi har redan skapat ett twitter
konto och ett snapchat konto.
Rasmus Antonsson , Daniel ErikBerg(Ahlberg samt Eriksson) och Emelie
(Bästa Bror) Frost

1.1

Valberedningens utlåtande

Valberedningen har intervjuat samtliga kandidater och tror att mängden kandidater på posten kan bidra till att något faktiskt händer. Alla kandidater verkar
ha unika egenskaper att erbjuda för ämbetet t.ex. offra sig och åka till Vancouver
i ämbetet,kunsskaper kring att ”Hämta Cola”, kunsskaper kring internationella
toppolitker, kärnvapen och tändstickor och möjligheteten att kanske kunna göra
ett okej jobb
Därför har vi valt att förorda Rasmus Antonsson , Daniel ErikBerg(Ahlberg
samt Eriksson) och Emelie (Bästa Bror) Frost i klump till posten som CHE

Moby Dick

1

2

Kandidat 1

Tänkte skicka in en kandidatur till Moby Dick! Mitt namn är Lukas Bjarre,
E-13, haft diverse poster inom de flesta delar av sektionen så känner att jag
har bra koll på vad som behövs för varje post. Har lite utvecklingstankar om
valberedningsarbetet för det kommande året och är taggad på att se till att rätt
man/kvinna kommer till rätt post!

2.1

Valberedningens utlåtande

Lukas Bjarre verkar kompetent och uppfyller valgrunden. Han har många intressanta ideer och hans fokus på marknadsföring verkar som ett bra och tydligt framtidsfokus. Lukas vill även fortsätta och intervjua samtliga kandidater.
Därför har vi valt att förorda Lukas Bjarre till Moby Dick

BeatKeeper
Hej Jag heter charles wellton och önskar söka till edj. Noch einmal bitte!
Charles Welton

2.2

Valberedningens utlåtande

Charles Welton sitter som beatkeeper idag. Han har goda kunsskaper vad
ämbetet innebär och har spännande ideer om hur det kan automatiseras och
effektiviseras. Han har tankar kring att posten ska avecklas långsiktigt. Därför
har vi valt att Fördorda Charles Welton till posten som Beatkeeper

Hoftorsk
3

Kandidat 1

Jag kandiderar! Johan Rågmark
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3.1

Valberedningens utlåtande

Johan Rågmark har drivit en egen marknadsförings kampanj, något vi i valberedningen uppmuntrar ALLA till att göra! Han sitter även på posten idag
och vi har uppfattat att inga fiskar har dött på hans vakt. Därför har vi valt
att nominera Johan (Rågis) Rågmark till posten som Hoftorsk.

Kulturattache
Valberedningen har inte fått in några kandidater och hoppas på att DU söker
posten!!!

Årets Kamrat
4

Kandidat 1

Hej, Jag vill nominera mig själv. Jag är en rolig person som får alla att skratta.
Det förlänger livet. Ahmed Darra

Årets Lärare
5

Åretslärare kandidat 1

ESN nominerar Lars Filipsson då han genom fantastiskt pedagogiska föreläsningar
ger förstaårselever en gedigen matematisk grund att stå på för att klara resten
av sin ingenjörsutbildning. Han har utöver föreläsningar spelat in filmer där
han går igenom många av de koncept som behövs för att klara kurserna. Detta
visar på hans engagemang för utlärning utöver traditionell föreläsning. Med
hård men rättvis attityd får han nyantagna att inse att högskolestudierna är
något att ta seriöst om man vill klara sig. Detta tillsammans med hans otroliga
utlärningsförmåga gör att ESN nominerar Lars Filipsson till årets lärare.
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Åretslärare kandidat 2

ESN nominerar Stefan Nilsson. Stefan är en passionerad lärare som är väldigt
duktig på att lära ut programmering. Han får en att förstå komplicerade datastrukturer samtidigt som han lär en små tips och trix som är bra att kunna.
3

Dessutom är han väldigt engagerad och har en vilja att eleverna faktiskt ska
lära sig. Han är duktig på att skapa intressanta föreläsningar som blir väldigt
lärorika. Det är inte bara nog med det, han kan dessutom trolla.
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Åretslärare kandidat 3

ESN nominera Fredrik Lundevall för att han hade varje övning en väl strukturerad genomgång. Han lämnade alltid gott om tid till frågor samtidigt som alla
känner sig trygga med att ställa frågor på hanns övningar, vilket är ovanligt.
Fredrik fick med alla i övningarna så att de som hade svår med kursen kunde
hänga med samtidigt som han gick djupare på ämnena för de mer avancerade
eleverna. Ingen hamnade efter på hans lektioner. Han var en motiverande
person som fick digitaldesign (ei1205) att verka kul i dess mörkaste tider.
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Åretslärare kandidat 4

ESN nominerar Lorenzo Frassinetti som årets lärare för hans engagemang för
att hela tiden försöka göra kursen bättre. Lorenzo är lyhörd till förslag och
kritik för att kunna förbättra både sin prestation som lärare och kursen. Vid
tillfällen då elever inte varit helt nöjda med kursen har han med hjälp av öppen
kommunikation med eleverna letat förbättringar och implementerat dem. Han
är en duktig pedagog och lägger upp välgenomtänkta PowerPoints i god tid
innan föreläsningarna. Lorenzo värdesätter eleverna och gör sitt bästa för att
engagera och undervisa dem.
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Åretslärare kandidat 5

ESN nominerar Mattias Blennow, då han är mycket kunnig och engagerad lärare
som med enkla knep får alla i föreläsningssalen att hålla fokus och hänga med
i undervisningen. Ämnet som är fysikens matematiska metoder är svårt men
han levererar ändå med enkelhet en intuitiv förståelse för ämnet.
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