Valberedningens nomineringsbeslut - Nordpols fyllnadsval
I Valberedningens nomineringsbeslut har vi tagit hänsyn till en rad olika faktorer. Vi vill även
informera om att vi endast har nomineringsrätt, och att alla närvarande under årsmötet är fria att
nominera sig själva eller någon annan.
Vi har eftersträvat en jämn könsfördelning och en könsfördelning som representerar Nordpols
medlemssammansättning. Vi har även tagit hänsyn till att representera så många av Nordpols
program som möjligt.
Vi har även tänkt på att nominera en styrelse med en variation av intressen, kompetenser och
erfarenheter. Sammanfattningsvis har vi sökt efter att presentera en styrelse där personerna
kompletterar varandra.
Nomineringar
Vi har valt att nominera Ludwig Lindmark till ordförande med följande nominering:
Ludwig sitter sedan tidigare som ledamot och sekreterare i styrelsen. Han ser sitt engagemang som
långtgående och känner nu att han är redo att axla ansvaret som ordförande i Nordpol. Vi anser att
Ludwigs kompetens och engagemang kan bidra till att Nordpol utvecklas ytterligare och blir en
ännu mer levande förening.
Vi nominerar Cornelia Forsström till vice-ordförande med följande nominering:
Cornelia har genom sin plats i kommunfullmäktige i Svenljunga, i barn- och utbildningsnämnden,
sedan tidigare erfarenhet av att bereda ärenden och bolla nya idéer. Hon sitter sedan tidigare i
styrelsen och vill gärna utveckla sitt engagemang ytterligare och ta mer ansvar. Hon ser gärna att
det fortsatta styrelsearbetet fokuseras på att öka medlemsantalet i Nordpol.
Vi har valt att nominera Oscar Öhman till ledamot med följande motivering:
Oscar går statistikerprogrammet, med honom som ledamot breddas Nordpols kontaktnät och når
även detta program på ett naturligt sätt. Han har flera års arbetslivserfarenhet och har därför en
naturlig koppling till arbetslivet. Han står även på en av listorna till kårfullmäktige.I Nordpols
styrelse vill han gärna planera evenemang och sociala tillställningar.
Vi nominerar Jessica Edlund till ledamot med följande motivering:
Jessica har inget engagemang sedan tidigare på universitetet, men har länge velat engagera sig. Hon
är mycket intresserad av idrott och ser gärna att hon arbetar med detta i styrelsen. Hennes fokus är
dock att öka deltagandet på Nordpols aktiviteter och hjälpa folk att hitta in i gemenskapen.
Vi nominerar Balder Bergström till ledamot med följande motivering:
Balder har länge varit aktiv i föreningslivet och har gott om erfarenhet av styrelsearbete. Han är en
idéspruta som inte är rädd för att ta tag i saker och vill gärna planera roliga aktiviteter för Nordpols
medlemmar. Han engagerar sig gärna i innebandylaget och han var exempelvis med vid planeringen
av visningen av EM-kvalsmatchen i Tryggheten i höstas. Han vill även nämna att han har goda
kunskaper i Photoshop.
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