Kandidater Maj SM
Moby Dick
Maj 111101

1

Förord

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

2
2.1

SnöVaran
Kandidat 1

Jag vill ställa upp som kandidat till posten snövaran tillsammans med Alexander
Kolmodin.
Jag har Erfarenhet av att anordna gasquer och andra sektionsevenemang.
Jag satt som snövaran 2016 tillsammans med Alexander och gillar att samarbeta med honom då vi är nära vänner.
MVH, Seloan Saleh E-13

2.2

Kandidat 2

Eftersom jag har varit Snövaran de senaste tre åren har jag svårt att förstå
meningen med en intervju. Har också ett något tajt schema pga Quarnevalen...
Men har ni vägarna förbi elab under lunchen så sitter jag här då.
Med vänliga hälsningar Alexander Kolmodin
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3

Vice Intsekt

3.1

4

Inga kandidater, sök på SM

Idrottsledar(en)

4.1

5

Inga kandidater, Sök om du vill att vi ska fortsätta ha
en idrottsverksamhet.

Caralkarl

5.1

6

Sök om du vill hjälpa till att sektionen har en fungerande
bil

Frequensnormalen(verksamhetsåret 1 jul-31dec)

6.1

Kandidat 1

Jag söker frekvens normal Jonatan Nyström
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Projektledare för arbetsmarknadsdagen

7.1

8

Sök posten om du vill se till att sektionen har kvar
sin största inkomstkälla.

Klubbmästare

8.1

Sektionen för medicinsk teknik nominerar.

1 Närvara

även gärna på Medecinstekniks SM 17:Maj för att se vem.

2

1

9
9.1

Källarmästare
Kandidat 1

Jag heter Amanda Koinberg och söker posten som källarmästare. Varför ska
just jag få bli källarmästare kan en å annan vilsen själ undra... JO JUST
för att jag är så oerhört Engagerad och Tillförlitlig! Det finns ett mycket
begränsat antal Amandor i världen som är så otroligt Användbara och så fantastiskt Fantastisk som den här! Som merit har jag varit källarnisse ett år och
ödmjukast tjänat medlemmarna av den ärade Kongliga Elektrosektionen samt
de ärofulla Medicinteknikarna, utan någon som helt ånger eller förtvivlan! Jag
är fullt medveten om behovet av klägg. Jag är fullt medveten om behovet av
öl i läskmaskinen. Jag är fullt medveten om att tryggt återvända till Tolvan
och bli omfamnad efter en hemsk föreläsning med en ond tyrann till föreläsare
är ett mänskligt behov! Tolvan är vårt land och vårt hem! Stöd mej som
Källarmästare så kommer jag att stödja er! Jag kommer att se till att allt som
behövs i Tolvan finns! Trots allt: ”All makt åt källarmästarna!”

9.2

Förordning

Vi har valt att förorda Amanda Köningberg som posten källarmästare då hon
verkar ha stor erfarenhet av källargillet samt verkar vara operativt skicklig för
att hantera uppgifterna som en källarmästare kan tänkas ställas inför.

10
10.1

paleograf
Kandidat 1

Jag är antagligen lika gammal som arkivet självt. Så då passar det ju som
handen i handsken att arkivera mig själv. Det skulle vara kul att förvalta
arkivet och se till att det är topnotch, samt att som Elo(r) så har jag kanske
några roliga, icke hemliga, dokument som jag kan dela med mig av. Jag är dryg
och gammal, vilket ett arkiv också är Jag har även varit sektionsaktiv sedan
jag började på på elektro, så har ganska bra koll på sektionen, om jag får säga
så utan att låta dryg och gammal. Jag är även en jävel på att arkivera, ni ska
bara se min kompletta samling av Södermalmsnytt. Kristian Westerlund
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