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Kandidatur för HDL-921
Hej!
Jag heter HDL-921 och kandiderar härmed till posten President över Borggården. Jag
har alltid älskat Borggården, det är en vacker plats och måste hedra kulturarvet. Jag
skulle tycka att det är en stor ära att bli vald till President över Borggården. Om jag
blir vald, lovar jag grönare gräs och rakare häckar.

Kandidatur för EOG-084

Hej!
Mitt namn är EOG-084 och jag vill kandidera till President över Borggården. Jag
tycker Borggården är fett chill och tycker jag är en social person. Jag har inte haft tid
att ännu kolla upp vad posten handlar om, men jag brukar ofta stå där och fidgeta min
spinner.
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President över Borggården - HDL-921

Vi har valt att förorda kandidaten till posten som President över Borggården.
Kandidaten visar under sin intervju en säkerhet över sin kandidatur. Vi upplevde
kandidaten som väl förberedd. Det var tydligt att kandidaten har god kunskap kring vad
posten innebär och kandidaten lyfter under intervjun fram flertalet visioner för vad
posten kan innebära i framtiden.
Under intervjun tog kandidaten upp många olika idéer för framtiden men
valberedningen fick uppfattningen att kandidaten hade det svårt att konkretisera sina
visioner, vi råder därför sektionsmötet att fråga kandidaten om den vill förtydliga sina
visioner för posten. Valberedningen hade under intervjun svårt att uppfatta hur
kandidaten är i en ledarposition, vi ber därför sektionsmötet att fråga kandidaten att
utveckla hur denna är som ledare.

President över Borggården - EOG-084

Vi har valt att inte förorda kandidaten till posten som President över
Borggården.
Kandidaten visar under sin intervju en tydlig osäkerhet kring sin kandidatur.
Valberedningen hade väldigt svårt att få konkreta svar från kandidaten som upplevdes
som väldigt nervös. Kandidaten lyfte under intervjun fram flertalet visioner för vad
posten skulle kunna innebära i framtiden men hade svårt att koppla detta till den
nuvarande verksamheten.
Valberedningen upplevde under intervjun att kandidaten visade en osäkerhet kring
postens innebörd. Vi råder därför sektionsmötet att be kandidaten förtydliga vad
denne anser att posten innebär och vilka arbetsuppgifter kandidaten anser som
viktigast. Valberedningen uppfattade också kandidaten som oroad över den ledarroll
som kommer med posten, valberedningen råder därför sektionsmötet att fråga
kandidaten om tidigare erfarenheter som ledare och hur kandidaten hoppas leda
sektionen i arbetet kring Borggården.
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President över Borggården

Posten som President över Borggården är, precis som det låter, en väldigt ärofylld post
som innebär ett mycket stort ansvar. Som President över Borggården är du
Medietekniks ansikte utåt mot andra sektioner på vår ärorika Borggård. I sitt arbete
kommer presidenten stöta på ledamöter från många andra sektionen, därför bör
kandidaten ha god ledarskapsförmåga och vara social.

Instagrammar
Sektionens Instagrammar är den högst ansvariga personen för att upprätthålla ett god
kvalité på sektionsmedlemars såväl som funktionärers Instagram. Det är en uråldrig
post som medför ett stort ansvar att vara grammatikens paragraf ryttare.
Instagrammarn är ansvarig för sektionens ansikte utåt då denne förhindrar grammatik
fel i sektionens viktigaste informationsmedie: Instagram.
Som Instagrammar bör man ha ett intresse för Instagram och minst 200 följare. Man
bör även vara flytande i all svensk grammatik samt ordbyggnad och sär skrivningar.

