
Nomineringar Februari-SM

den 27:e Februari u.n.̊a. 111111 (2019 b.t.)

Årets kamrat

Jens Eilers Bischoff

Personen jag vill nominera till årets kamrat är en härlig grabb. Han skapar alltid bra stämning runt omkring
sig och har ett smittsamt skratt. P̊a föreläsningar ställer han alla fr̊agor man själv inte v̊agar yttra och man
kan inte hitta n̊agon bättre att panika med över passiv tecken konvention mitt i ens allra första tentaperiod.
I17 ville till och med skapa ett märke för att föreviga när han suddade tavlan åt Tam förra året. Han har
sannerligen gjort intryck p̊a m̊anga, mig inkluderat. Jag har aldrig tidigare träffat en s̊a positiv människa och
därför vill jag nominera Jens Eilers Bischoff till årets kamrat.

Max Näf

Max Näf är en person med enorm drivkraft, engagemang och empati. Med sin initiativförm̊aga tar han tag i
de saker som behöver göras trots det redan tidskrävande ämbete som han haft under det g̊angna året. Han
är otroligt engagerad och är ett vanligt ansikte i denna sektion och f̊ar alla att känna sig välkomna. Han har
förm̊agan att ta olika roller; ansvarstagande, professionell, en värd men framförallt en kamrat. Hamnar han i
en diskussion med en person som har en annan åsikt än honom s̊a kan han motivera sina åsikter p̊a ett lugnt,
sansat och genomtänkt sätt utan att skapa br̊ak eller förolämpa n̊agon. Han lägger ned tid och stöttar de vänner
som behöver en stöttande axel, samt de fyllon p̊a allt fr̊an pubar till gasquer och gör det p̊a en högra empatiniv̊a
än vad som krävts av hans ämbete.

Emelie Frost

Emelie är en omtänksam person som alltid gör sitt bästa för att alla ska känna sig inkluderade. Det märks
tydligt att hon bryr sig mycket om hur andra m̊ar och hon tvekar inte att hjälpa andra när det behövs. Emelie
har under sina år p̊a Teknis spridit mycket glädje till oss andra p̊a sektionen och därför vill jag nominera henne
till Årets Kamrat 2018.

William Ahlberg

William Ahlberg kom till Konglig Elektrosektionen fr̊an OPEN hösten 2017. Han har snart suttit som källarmästare
i ett år, han var fadder i höstas och han har sedan dagen han kom till Elektro varit en riktigt god kamrat som
alltid ställer upp! Han har inget emot att släpa bord mellan maskinparken och Tolvan när det är minst 30 ◦C
ute. Han fortsätter att bygga b̊at p̊a Squvalp trots att det sprutar blod fr̊an ett s̊ar i fingret. När han inte är
ute p̊a uppdrag sitter han i Tolvan till sent p̊a kvällarna hjälpandes de i nöd. William är, med ett rött och ett
vitt byxben, men ett rent Elektrovitt hjärta en given kandidat till Årets Kamrat!

Årets lärare

Petter Ögren

Jag vill nominera programansvarige för mastern SCR, Petter Ögren till årets lärare. Detta d̊a han har en otrolig
förm̊aga att uppmuntra och höja sina studenters engagemang och motivation, även under s̊a omöjligt hopplösa
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och rakt a dödstr̊akiga omständigheter vi refererar till som ’global seminarium’. Hur ofta hör man lärare yttra
sig i stil med ”what the fuck is that?” eller ”it is a beautiful and crisp winter morning, I dont feel like sitting in
a boring conference room, lets continue the seminar outside during a walk”.

Kort och gott: han gör tr̊akigt plugg kul!

Ahmed Hemani

Ahmed har varit engagerad i sina studenter fr̊an kursens start till slut där elever haft möjligheten att p̊averka
kursens upplägg. Föreläsningarna anpassades efter studenternas önskem̊al eller om n̊agot inte fungerade, och
föreläsaren anpassade arbetsbelastningen d̊a hemuppgifter blev för omständiga. Föreläsaren möjliggjorde även
hemarbete med hjälp av mycket föreläsningsmaterial p̊a Canvas samt ett eget labbkit för labbarna.

Lorenzo Frassinetti

Lorenzo har i flera år genomfört kursen vektoranalys för v̊art program och har tidigare blivit utnämnd till
årets lärare för sina insatser. Under den senaste kursomg̊angen fortsatte han att leta efter förbättringar och
lyssnade b̊ade p̊a tidigare kursutvärderingar samt feedback som gavs löpande under kursen. Han hade ett gott
bemötande och tog alltid till sig d̊a studenterna lyfte åsikter om kursen och skillnader kunde ses redan nästa
vecka. Utöver det ger han även lite extra genom att ha en frivillig föreläsning om plasmafysik och bjuder in
klassen till skolans fusionsreaktor. Att han har gjort ett gott arbete under flera år samt fortfarande söker efter
förbättringar genom att samarbeta med Kursnämnd och studenter gör honom värd priset Årets lärare.

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson vill att alla studenter ska vara delaktiga p̊a hans föreläsningar och först̊a inneh̊allet. Med
tekniska hjälpmedel ställer han fr̊agor under föreläsningarna där eleverna kan svara anonymt. P̊a s̊a sätt f̊ar han
en översikt över hur m̊anga som först̊ar och vad han behöver förklara bättre. Han l̊ater även eleverna diskutera
svaren med varandra. Detta gör att han h̊aller föreläsningarna varierade och intressanta.

Stefan Östlund

Stefan Östlund har visat ett starkt engagemang i sin undervisning och skapat en positivt överraskande bild av
omr̊adet elkraftteknik. Han har ansträngt sig för att kursen ”Eleffektsystem” ska bli s̊a bra som möjligt och
lyssnar p̊a studenterna.

Årets övningsassistent

Movitz Lenninger

Movitz nomineras för sin goda inställning och för ett bra utförande av övningarna. Han anpassade sig snabbt
och ansträngde sig alltid för att vi skulle kunna lära oss det vi behövde. Movitz borde därför lyftas fram som
en förebild för andra assistenter.

Sanja Duvnjak Zarkovic

Sanja var alltid förberedd och engagerad inför övningarna i elkretsanalys. För varje övning fanns ett kom-
pendium med relevant teori och utvalda tentauppgifter. Hon var noggrann med att förklara och lära ut mate-
rialet p̊a ett sätt s̊a att alla hängde med och förstod.

Mahsa Ebrahimpouri Hamlkar

Masha lyckades göra det samtlig teknolog trodde var omöjligt. Hon fick fortsättningskursen i teoretisk elek-
troteknik att verka först̊aelig. Med sina övningar och tillhörande hemuppgifter lärde sig studenterna ett koncept
åt g̊angen och bemästrade snart plana v̊agor, v̊agledare och kvasistationära tillst̊and. Hon visade en först̊aelse
för vad studenterna tycker är sv̊art för ämnet - n̊agot som andra undervisande i ämnet ofta saknar. Därför är
hon en värdig kandidat till årets övningsassistent!
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