
Allmänt val 2013
Valnämnden  kallar  härmed  till  allmänt  val  2013. 
Landsman  med  betald  terminsvgift  är 
röstvberättigade i valet som hålls i Kalmar nations 
entre söndagen den 10 november kl 12-16

Presentation av kandidaterna

Andre Kurator
Andrea Alvarez
Andrea  har  suttit  i  institutionsstyrelsens 
ekonomiska  utskott  med  budgetansvar.  Hon  är 
noggrann och kan jobba såväl  självständigt  som i 
grupp.  De senaste  året  har  hon varit  aktiv både i 
nationens klubbverk och i dess valnämnd. Om 2Q-
ämbetet säger Andrea:  
-   Jag har  åtta  års  erfarenhet  av liknande arbeten 
samt ekonomistudier. 

Erik Andersson
Erik  ställer  upp  för  att  siffror  och  han  kommer 
väldigt  bra  överens.  2Q  ämbetet  innebär  mycket 
rutiner, något som passar Erik perfekt.  
 -  Mitt  mycket  långa  och  intensiva 
nationsengagemang  och  styrelsearbete  gör  att  jag 
har stenkoll på nationen, säger Erik.

Christina Fredriksson
Christina har varit aktiv i Kalmar nation i många år 
nu och enligt henne finns det verkligen inget bättre 
ställe på hela jorden! Hon är beredd på vad arbetet 
innebär  och klarar  t.o.m.  att  byta  journalremsan i 
kassapparaten på första försöket!  Som 2Q vill hon 
vara  nationens  ansikte  utåt  och  ge  tillbaka  till 
nationen. 
-    Jag kommer  göra  mitt  arbete  som 2Q galant,  
säger Christina.

Sekreterare
Linn Persson har suttit som sekreterare i en termin 
och vill gärna fortsätta med det även nästa år. 

Ledamot av styrelsen (6 ordinarie, 3 suppleanter)
Emma Arias Olsson är före detta tredje kurator och 
sitter gärna kvar i styrelsen även nästa år. 

Viktor Botö har suttit en termin i styrelsen och vill 
gärna fortsätta med det även nästa år. 

Li Svensson har bland annat varit nationsinformatör 
och redktör för Gyckeln. Nu vill hon engagera sig i 
styrelsen, utvecklas och se en annan del av Kalmar 
nation. 

Jorun  Widmalm  är  före  detta  andre  kurator  som 
gärna sitter kvar i styrelsen även nästa år. 

Sofia  Zetterman  har  varit  bland  annat 
recentiorsförman och spexförman och vill nu pröva 
på rollen som ledamot i styrelsen. 

Kristoffer Åslund  är före detta andre kurator som 
gärna sitter kvar i styrelsen även nästa år

Ledamöter i förvaltningsrådet (3st)

William Nisser jobbar med ekonomi och har varit 
medlem i  nationen sen sent  70-tal.  Han sitter  för 
nuvarande  i  förvaltningsrådet  och  vill  gärna 
fortsätta med det. 

Cindy Sturresson  jobbar  som programansvarig  på 
Folk och Försvar och har varit medlem i nationen 
sen  tidigt  90-tal.  Hon  sitter  för  nuvarande  i 
förvaltningsrådet och vill gärna fortsätta med det.

Daniel  Åberg jobbar som journalist  och författare 
och har varit medlem i nationen sen mitten av 90-
talet.  Han  sitter  för  nuvarande  i  förvaltningsrådet 
och vill gärna fortsätta med det. 

Suppleanter i förvaltningsrådet (2st)

Magnus  Strand  är  doktorand  vid  juridiska 
institutionen och har varit medlem i nationen sen i 
slutet  av  90-talet.  Han  sitter  för  nuvarande  i 
förvaltningsrådet och vill gärna fortsätta med det. 

Kal Willhelm Olsson arbetar som läkare och skrev 
in sig i nationen i mitten av 00-talet. Han sitter för 
nuvarande  i  förvaltningsrådet  och  vill  gärna 
fortsätta med det. 



Röstkort
___________________________(textat namn)
__________________________  (personnummer)
är berättigad att rösta i 2013 års allmänna val på  
Kalmar nation
_____________________________(underskrift)

Röstning per post eller ombud
VALSEDELN ska vara lagd i ett förseglat kuvert. 
Detta  kuvert  ska jämte undertecknat  RÖSTKORT 
läggas i ännu ett kuvert adresserat till: Valnämnden, 
Kalmar  nation,  Svartmangatan  3,  75312 
UPPSALA.  Röster  angivna  på  detta  sätt  gäller 
endast  om de  kommit  valnämnden  tillhanda  före 
valets  avslutand, klockan 16.00 den 10 november 
2013
Valsedel
Av valnämnden fastställd den 15 oktober 2013.

Andre Kurator 2014 (1 st)
Ja Andrea Alvarez
Ja Erik Andersson
Ja Christina Fredriksson

Skattmästare
Valet förättas jämna år

Sekreterare 2014 (1 st)
Ja Linn Persson

Övriga ledamöter av styrelsen 2014 (6 st)
Ja Emma Arias Olsson
Ja Viktor Botö
Ja  Li Svensson
Ja Jorun Widmalm
Ja Sofia Zetterman
Ja Kristoffer Åslund

Kandidat fattas
Kandidat fattas
Kandidat fattas

Ledamöter av förvaltningsrådet 2014-2015 (3 st)
Ja William Nisser
Ja Cindy Sturesson
Ja Daniel Åberg

Suppleanter i förvaltningsrådet 2014-2015 (2 st)
Ja Magnus Strand
Ja Karl-Eilhelm Olsson

Gör så här
I  varje  sektion  för  val  till  respektive  ämbete  kan 
röst  avläggas genom att  ’Ja’ markeras  för  önskad 
kandidat. Röst kan ej avläggas på kandidat som ej 
finns  med  på  den  förtryckta  valsedeln.  Antalet 
kandidater  som  kan  röstas  fram  anges  av  siffran 
inom  parantes.  Felaktigt  angiven  röst,  eller 
överflödig  markering  som  försvårar  tolkningen 
inom  varje  enskild  sektion  gör  att  rösten 
ogiltigförklaras för den sektionen. Ej ifylld sektion 
anses vara blankröst. 


