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Val av Ordförande - Ludvig Lundin 

Ludvig går sitt tredje år på Civilingenjör Arkitektur, och sitter för 

närvarande som vice ordförande. I föreningens avsaknad av en 

ordförande har Ludvig stigit upp och tagit rollen som tillförordnad 

ordförande. Här har han visat att han passar rollen strålande, och har 

väldigt bra koll som de facto ledare för styrelsen. Utöver detta har 

han då redan skapat bra kontakter med andra styrelser, sektioner och 

föreningar runt om oss, vilket tyder på att han är en person man vill 

ha i denna roll. Ludvig är inte rädd för att säga ifrån om något inte 

är rätt, men är även givmild i hur han framför detta. Han är en stabil 

koppling att ha i styrelsen, inte minst om ordförande. 

 

Styrelsen anser därför att Ludvig Lundin är lämpad för posten 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att välja Ludvig Lundin till ordförande för verksamhetsåret 2020/2021. 
 

Val av Administrationsansvarig - Elin Modig 

Elin läser nu andra året Civilingenjör arkitektur och är som person 

och student väldigt strukturerad och gillar att ha koll på saker. Hon 

känner sedan tidigare förra administrationsansvarig och har därmed 

fått en bra inblick och förklaring i vad posten och arbetet inom 

Arktis innebär. Detta tillsammans med en stor vilja och intresse att 

engagera sig tyder på att Elin är driven. 

 

Styrelsen anser därför att Elin Modig är lämpad för posten som 

administrationsansvarig.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att välja Elin Modig till administrationsansvarig för verksamhetsåret 
2020/2021. 

 

Val av Informationsansvarig - Moa Håkansson 

Moa läser nu sitt tredje år på Civilingenjör arkitektur. Hon har under 

sin studietid visat på stort driv och vilja för att lära sig nya 

saker. Moa har lätt för att jobba med andra vilket kommer väl till 

nytta i styrelsearbetet och även inom hennes utskott. Hon har redan 

hunnit sätta sig in i arbetet och hjälpt lite smått med bl.a. 

marknadsföringsmaterial till kommande fulsittning. Dessutom har Moa 

redan kontakt med personer som kan tänka sig att sitta i 

informationsutskottet, en kontakt som hittills har fungerat mycket 

bra. 
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Styrelsen anser därför att Moa Håkansson är lämpad för posten som 

informationsansvarig. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att välja Moa Håkansson till informationsansvarig för verksamhetsåret 
2020/2021. 

 

Val av Vice ordförande - Fanny Erstam 

Fanny läser tredje året på Civilingenjör arkitektur och har på senare 

tid visat stor vilja av att engagera sig. Hon är väldigt enkel att 

samarbeta med och drar sig inte för att hjälpa den som behöver det. Vi 

tror att denna väldigt fria roll skulle passa mycket bra. De senaste 

veckorna har Fanny dessutom suttit med på styrelsemöten och fått sig 

en bild av vad posten innebär. 

  

Styrelsen anser därför att Fanny Erstam är lämpad för posten som vice 

ordförande. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att välja Fanny Erstam till vice ordförande för verksamhetsåret 
2020/2021. 
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