
Valberedningen Informerar

Härmed utlyses posterna till vårens storval!

Valberedningen ser positivt på att du själv kandiderar, så om du har funderat på en
specifik post så passa på att söka. Om du vet med dig att någon skulle vara en lämplig
kandidat så uppmuntra gärna hen att söka. Har du frågor om posterna eller intervjun så
hör mer än gärna av dig till valberedningen eller quratelet.

Du som kandiderar ska skicka in CV och personligt brev. Söker du en arvoderad post ska
du förutom det även ta med Ladok-utdrag samt visa upp utdrag från polisens
belastningsregister vid intervjun. Det kan vara bra att beställa utdraget från
belastningsregistret redan nu eftersom det brukar ta lite tid att få.

Du som nominerar någon ska skicka in namn, aktuellt telefonnummer samt en
motivering. Prata gärna med personen du nominerar så att denna känner till
nomineringen. Den nominerade får mer tid på sig att förbereda sig och
beredningsprocessen får högre kvalitet.

Lämna in din kandidatur eller nominering till valberedningens ordförande via mail;
valberedning@ostgota.nu. Bifoga gärna ditt telefonnummer för att underlätta
valberedningens kontakt med dig.

Sista dag att nominera eller kandidera är 6 mars!

Valberedningens nomineringar kommer att anslås den 20 mars och val förrättas under
nationsmötet onsdagen den 30 mars 18:00(..) i nationens gillestuga.

---------------------------------------------------



Proqurator Social (Axel Gudéhn) – 1 år
Husförman (Jacob Titze) – 1 år

Husstyrelseledamot (Felicia Hagelin) – 1 år
Husstyrelseledamot (Fredric Andersson) – 1 år

Revisor (Vivian Lu) – 1 år
Revisorsuppleant (Victor Alphonce) – 1 år

Seniorsledamot (John Green Vingstedt) – 1 år
Seniorsledamot (Anna Ström Lind) – 1 år
Seniorsledamot (Vakant) - 1 år
Seniorsledamot (Vakant - 1 termin
Seniorsledamot (Vakant) - 1 termin

Seniorsnotarie (Anton Hagen) – 1 år

Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, Lovisa Hansson, på
valberedning@ostgota.nu eller 0708-884685, alternativt Quratorn.

Vi ser fram emot din ansökan!
/ Valberedningen genom ordförande Lovisa Hansson


