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Elin Gustavson
Hej!
Elin Gustavson heter jag och går min femte termin på civilekonomprogrammet. Att
representera Sesam i Örebro studentkårs fullmäktige ser jag som ett ärofyllt uppdrag.
Att få vara med och påverka vår studentkårs organisation och verksamhet är ett
viktigt uppdrag där jag gärna representerar min kära kårsektion Sesam. Dels då jag
vid sidan av mina studier ägnar mycket tid åt styrelsearbete och beslutsprocesser
vilket kan komma till nytta men framförallt i rollen som en aktiv sesamit. Genom att
vara lyhörd och uppmärksamma frågor som har betydelse för vår utbildning och
situation, kommer jag utifrån bästa förmåga att föra vår sektions talan framåt, som
medlem i synnerhet inom Sesam och i allmänhet som medlem i Örebro studentkår.
Det blir bra ska ni se! #sesammår

Lovisa Göransson Ording
Lovisa Göransson Ording, 22 år gammal och läser termin 5.
Jag har under hela min studietid valt att engagera mig inom Sesam, både som
projektledare och projektdeltagare, men framförallt som student och medlem. Med
ett stort intresse och engagemang inom Sesam önskar jag att vidare arbeta med att
utveckla universitetets verksamhet och framföra studenternas åsikter. Jag ser vikten
av, och framförallt möjligheten med ett starkt samarbete mellan sektionerna och vill
få en djupare kunskap i hur detta ser ut, samt vara med och utveckla Örebro
studentkår. Därför söker jag till Örebro studentkårs fullmäktig 18/19.
Jag kommer fullfölja min utbildning vid Örebro Universitet vilket innebär att jag
kommer ha möjlighet att närvara för att representera Sesam vid kårsammanträden.
Slutligen hoppas jag ni tycker jag skulle passa i FUM!
Vakant 1
Vakant 2

Vakant 3
Vakant 4

Not. 1

Utöver de ordinarie posterna kan även upp till sex suppleanter väljas
in.

Not. 2

Om årsmötet godkänner det kommer även frinomineringar till
samtliga poster att vara möjligt under valet.
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