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Dokumentets struktur

Dokumentet är strukturerat på följande vis.I fallande storleksordning, ensiffriga
titlar syftar på vilken post som har sökts, tvåsiffriga vilken kandidat som har
sökt posten, tresiffriga utgör valberedningens utlåtande och kandidatens kommentar på utlåtandet. Om kommentar saknas så har kandidaten valt att inte
kommentera valberedningens utlåtande.

2
2.1

E-Post
Kevin Croft

Hej, so I’m applying to the position of E-Post, which to my understanding involves running the Electro website. 1) Why do you want the positions? Truthfully, I don’t really want the position, but I feel like I should help out in the
chapter, and I feel like this would be a good opportunity to do so. No one else
seems interested, so I’ll step up to the plate. 2) What do you want to do with
the position? For the most part keep the website as-is, but I might throw in
some easter eggs if you press specific keys on the website. We’ll see J 3) Why
should we pick you? I have experience with Wordpress and in fact run the
greatest blog in the world: fikawithkevin.com
2.1.1

Valberedningens utlåtande

Kevin Croft has experiance with running a blog (the best one in the world?).
He is a fast learner and he presenets himself as a very energetic person.
2.1.2

Candidates comment

I retract what I previously said in that I would, in fact, like to run for the
position. I feel like the chapter have given me a lot and I really wanted to give
something in back return. I have lot of prior experiances with voulenteering
and website design (both through work and personal expertise). I don’t have
any specific plans for the website, but I see it as an underused and invaluable
resource, and look to improve it as much as I possibly can.

2.2

Carsten Heinz

Jag heter Carsten Heinz och var utbytestudent förra året men kommer tillbaka
i April. Hemsidan är en viktig del av sektionslivet och jag vill bidra till en
förbättring. Första behov är att fixa buggar och återställa alla funktioner av
sidan. Sen vill jag förbättra engelska delen för att inkludera internationella
studenter på samma sätt. Jag har tidigare erfarenhet i utveckling av mjukvara
och administration av servrar. Jag kan prata olika programmeringsspråk.
My name is Carsten Heinz and I was an exchange student last year but will be
back in April. The chapter’s website is an important part of the students’ life
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and I would like to improve it. First, there is the need to fix bugs and get all
functionality working again. Then I plan to advance the English part of the site
so that international students are included as well. I have previous experience
in administration and developing server applications and am fluent in a lot of
programming languages.
2.2.1

Valberedningens utlåtande

Carsten Heinz har stor erfarenhet i programering och har tidigare administrerat
en hemsida. Han har flera väldigt konkreta visioner om hur han kan förbättra
(laga) hemsidan. Därför vi valt att förorda Carsten Heinz till E-post

3
3.1

Supraledare tillika ordförande
Viktor Lönnroth

Hej!
Jag söker posten av några olika orsaker. Jag har suttit i styret en period och
har lärt mig mycket om styret, sektionen, THS och KTH. Jag skulle nu vilja
utnyttja dessa lärdomar för att göra sektionen bättre. Jag tycker också om att
jobba med den typen av arbetet som styrelsen gör. Elektrosektionen betyder
väldigt mycket för mig och att lägga en stor del av min fritid för att jobba för
dess välfärd är något som jag mer än gärna gör. Förutom detta tycker jag att
det som vin har gjort i styrelsen varit roligt.
Mina ambitioner för posten: 1. Göra ett bra styrelseår. Med ett års erfarenhet vet jag att arbetet i styrelsen kan vara väldigt intensivt. Man måste jobba
mycket och att den erfarenhet jag har kan vara en fördel för att göra arbetet
effektivare. 2. Dokumentering och hållbarhet. När man tillträder en ny post på
sektionen finns det många gånger oklarhet hur saker saker skall fungera. Under
min tid som källarmästre har jag jobbat mycket med att skapa hållbara strukturer som skall göra att arbetet blir mera kontinuerligt över åren. Detta vill jag
fortsätta med som ordförande. Jag vill arbeta fram ”handböcker” för styrelsen
och övriga funktionärsposter. Detta skall vara dokument som skall sätta en
standard om vad som skall göras och hur det skall görs. Dessa dokument skall
uppdateras med åren och ge funktionärer en bra grund att luta sig mot. 3.
Fortsätta jobba med matlagningsfrågan. Att vi har förlorat matlagningen ett
väldigt stort slag mot vår verksamhet. Jag har varit med i arbetet från början
är väl insatt vad som har hänt hos oss, på THS centralt och på KTH. Just nu
ser det mörkt ut men jag tror att om vi inte ger upp arbetet kommer vi att
kunna förbättra situationen för sektionen. Då detta är komplexa frågor kan jag
inte i nuläget lova några mål som kommer uppfyllas men jag kommer lägga stor
vikt på att Elektro skall få det bättre än vi har det i nuläget. 4. Skaffa en ny
bil. Cykeln har gjort sitt. Byta den kommer vara en stor kostnad men det är
det värt. Vi behöver göra ett bra köp då den är viktig för sektionen.
Varför skall ni rösta på mig: Det jag ser som min största fördel är min
erfarenhet. Jag har varit aktiv i sektionen sen jag började 2014. Jag har varit
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källarnisse, carakarl och nu senast källarmästare styret. Detta har gjort att jag
har varit med mycket i sektionsarbetet och jag har bildat mig en bra bild vad
som fungerar och vad som inte fungerar. Jag ser att detta är något som jag
kan bidra med för att förbättra sektionen. Jag har under dessa år också skapat
mig mig ett kontaktnät av personer som också jobbat mycket i sektionen och
jag är inte rädd att rådfråga och lyssna på människor som vet mera och bättre
än jag gör i många frågor. Jag brinner verkligen för sektionen och blir jag vald
kommer ordförandeskapet vara det jag prioriterar högst.
3.1.1

Valberedningens utlåtande

Viktor Lönnroth har suttit i styrelsesen som källarmästare och påvisade under
intervjun goda kunskaper kring hur sektionenen och THS fungerar på ett operativt plan. Han är duktig på att han hantera konflikter både stora som små
och skulle kunna representera sektionen på ett bra sätt. Därför har vi valt att
förorda honom.

4
4.1

Halvledare tillika vice ordförande
lovsia Colerus

Varför vill jag? Verkar kul att vara med i styrelsen och att engagera mig, tycker
det här är en intressant position för mig.
Vad vill jag göra med positionen? Bokföra i tid(!!!) och hålla en god översikt
samt utföra lite gediget styrelsearbete
Varför ska ni välja mig? Har suttit som kassör i djursholms ridskolas ungdomssektion, vice kassör samt ordförande i Matematikföreningen Alef Noll samt
arbetat som ekonomiassistent och läst 45hp ekonomi på Lunds universitet. Sitter nu som revisor så har redan inblick.
4.1.1

Valberedningens utlåtande

Lovisa Colerus har stor ekonomisk erfarenhet. Hon har bra insikt i hur sektionen
fungerar och verkar vara villig att lägga mycket tid på posten om hon blir vald.
Därför har vi valt förorda Lovisa Colerus till posten som Halvledare tillika vice
ordförande.

4.2

Ossian Krödel

Yo!
Jag vill från den 1 Januari kunna titulera mig vice ordförande för Konglig
Elektrosektionen. Jag heter Ossian, E-15, 22 år, 185 cm och storlek 42,5 på
skor. Jag trivs i att arbeta i grupp men är inte rädd för att ta mig an individuella utmaningar. Jag är nyfiken och öppen för att lära mig nya grejer. Efter
gymnasiet jobbade jag som elevassistent under två år där jag tog sista vintern
ledigt för att backpacka i Sydamerika. Innan det min ungdom var som ”Captain
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of the Ship” i Eskilstuna GUIFs ungdoms- och juniorlag (vi var tunga). Jag
var under mottagningen med i DKS och hade fantastiskt roligt. Mottagningen
gav mig inblick i sektionslivet på en nivå som jag inte upplevt tidigare. Det
utvecklade mig som person på många sätt, hur man arbetar i grupp var ett av
dem hur man möter nya människor en annan. En stor sak jag tar med mig från
mottagningen var hur roligt det är att hjälpa sektionen. Jag fick verkligen mersmak för att bidra till en välfungerande sektion. Jag söker vice för att jag tror
att jag är en ansvarsfull person som på ett bra sätt kan representera sektionen.
Jag är medveten om att det medför ett stort ekonomiskt ansvar och att mina
erfarenheter kring detta är försumbara men jag tror att jag kan lära mig. Precis
som de senaste vice ordföranden som inte heller har haft mycket erfarenhet har
lärt sig att ta hand om sektionens ekonomi. Jag tror att jag kan väga upp detta
med att vara lättlärd och stora erfarenheter inom grupparbete och organisation.
Jag har även förstått vikten av att ligga i fas med bokföringen under hela året.
4.2.1

Valberedningens utlåtande

Ossian Krödel skulle passa utmärkt i styrelsesammanhang och är beredd att
engagera sig i sektionen. Han skulle även göra ett bra ansikte utåt, men han
saknar den ekonomiska erfarenheten som den andra kandidaten innehar.

5
5.1

Sekreterare
Valentine Lin

Hej! Går första året och skulle vilja söka till sekreterare för elektrosektionen.
Anledning: Tycker det verkar extremt kul och givande att vara engagerad inom
sektionen och sekreterare verkar vara en passande post för mig. Mål: Jag vill
få insyn i och lära mig om hur en organisation som Konglig Elektrosektionen
fungerar. Att lära känna nytt folk är inte heller helt fel. Varför ni ska välja mig:
Är beredd att lägga ned den tid som krävs och kommer förhoppningsvis sköta
posten som sekreterare alldeles utmärkt!
5.1.1

Valberedningens utlåtande

Valentine Lin upplevdes vara väldigt sugen på att engagera sig i sektionen. Vi
upplevde det som att Valentine hade ont om tid i dagsläget och därför är vi
osäkra om han skulle ha tillräckligt med tid för att sitta med tid för att sitta
som en styrelseledamot.
5.1.2

Kandidatens Kommentar

Jag varit upptagen med att flytta den senaste tiden och tid kommer därmed
inte vara något problem i framtiden.
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5.2

Albert Sundborg Horn

I rollen som sekreterare ser jag mig vara med och i de sammanhang där det
behövs en sekreterare. Jag ser mig även vara med i de sammanhang där sekreterarrollen framstår gärna överflödig, till exempel sena kvällar där man gärna inte
vill att folk skriver ned det man säger och sätter upp dokumenten på väggen i
tolvan. Jag är snäll och väljer mina ord. Jag är lyhörd trots att jag är ensambarn. Mina muskler sitter i fingrarna redo för att ta rollen som sekreterare.
Att tillgå styret som sekreterare ger en bra känsla i hur sektionen fungerar
och jag skulle tycka att det vore kul att vara en del utav styret. Jag vill även
lära mig Latex samt bygga bra kontakter samt vänskap.
Med mig som sekreterare får ni en kille som är engagerad och gör det som
ska göras.
5.2.1

Valberedningens utlåtande

Albert Sundborg Horn har ett driv för att engagera sig i sektionen. Albert
presenterar sig vältaligt och ger ett seriöst intryck. Han kan växa mycket med
posten. Därför har vi valt att förorda Albert Sundborg till posten.

6
6.1

AMse
David Rozenbeek

Hej!
Jag heter David Rozenbeek och ska (enligt Simon Ignat) bli nästa Amse!
Jag har varit medlem i ArG - gruppen ett tag nu och har hjälpt till med att
anordna olika typer av event för Elektrosektionens medlemmar. För det mesta
har jag skött beställning och inköp av mat och dryck, vilket förkom naturligt
eftersom mat ligger mig varmt om hjärtat (och magen). Jag är även medlem i
projektgruppen för ElFy. Det känns därför som nästa steg, som medlem i ArG
- gruppen, att ta initiativ att bli dess ledare.
Varför välja mig? Hårt tränad av nuvarande Amse: Simon Ignat. Erfaren
ArG-medlem. Redo att ta nästa steg.
Mina planer inför framtiden: Fräscha upp näringslivssidan på elektrosektionen.se Fler lunchföreläsningar, case och temakvällar med spännande företag!
Elkraftskvällen på gång i mars. Tjäna snabba cash till Elektrosektionen genom
annonseringar på hemsidan och tolvan för företag, samt inkomster från evenemang. Mer gratis mat till folket!
6.1.1

Valberedningens utlåtande

David Rozenbeck har mycket erfarenheter från ArG, där sittande AMSe har
talat väldigt väl om honom. Han är vältalig i skrift så väl som tal. Han
har bra planer för att fortsätta att hålla en hög standard för elektrosektionens
näringslivskontakt. Därför har vi valt att föroda honom.
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7
7.1

Kontaktor tillika ambassadeur
Adam Miksits

Ibland får man som man vill, och det verkar som att du får det den här gången,
jag ska söka, och här kommer den!
Jag heter Adam Miksits, är från E16 och söker posten kontaktor.
Jag har ännu väldigt lite erfarenhet av sektionsarbete, men sitter somårskullsrepresentant
tillsammans med Jonatan Nyström sedan Okt-SM. Det finns flera anledningar
till att jag söker kontaktor, men den främsta är nog att jag just är intresserad
av sektionen, och kontaktor verkar som en av de poster där jag kan lära mig
allra mest om allting som händer på elektro. Det verkar helt enkelt intressant
att få hålla kontakt med andra sektioner, och andra skolor, och även om jag inte
har så många kontakter på andra sektioner tror jag inte att det ska bli något
problem att fixa det.
Under gårdagens fest blev jag också övertygad av alla sektionsaktiva att söka
kontaktor, så även detta bidrar till att jag söker. Samtidigt fick funq-gasquen
mig att känna att det vore spännande att få vara med i styret och allt vad det
innebär, kanske inte för att de får städa efteråt varannan gång, utan snarare för
att det verkar som att man blir ett väldigt tajt gäng på ett år. Detta är alltså
en annan anledning till att jag är intresserad av posten. Av styrelseposterna
känns just kontaktor som den bästa för mig också, eftersom jag inte känner att
jag vill ta på mig en så stor uppgift, utan hellre tar en som jag kan ta på fullt
allvar och göra ordentligt!
Vad gäller förkunskaper för själva posten har jag lite erfarenhet som delaktig i en ungdomsförening vi driver i kommunen där jag bor - en LAN-förening
som heter LURK. Vi har varit inaktiva ett tag men ska börja vara mer verksamma igen nu. Tillsammans med ordförande och sekreterare sköter jag LURKs
facebook-sida, och jag sköter även viss kommunikation med företag som vi söker
sponsring från. Vad gäller fysiska brev och att uppdatera hemsidor är jag inte
lika erfaren, men om jag blir kontaktor ska jag försöka förbättra både handstil
och qwerty på samma gång!
Det jag skulle vilja förbättra är att trycka ut information så fort som det går men självklart inte inn an informationen är säker - så att sektionens medlemmar
kan ta del av så många events som möjligt och inte missar någonting för att
de redan är inbokade när informationen släpps. En del av detta är förstås att
prioritera rätt informationsmedium, så att informationen verkligen finns där
den gör mest nytta, men självklart ska man kunna läsa den på alla våra sidor.
7.1.1

Valberedningens utlåtande

Adam Miksits upplevdes strukturerad med tydliga ambitioner om att sprida
information på ett bra sätt. Han verkade bekväm med ordet så väl som i tal
och i skrift. Därför har vi valt att förorda Adam Miksits till Kontaktor tillika
ambassedeur.
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7.2

Anton Ter Vehn

Anton Ter Vehn har även sökt posten som kontaktor, vi har inte fått in en
skriftligt ansökan och hans ansökan kom in efter ordinarie sökstopp.
7.2.1

Kandidats kommentar

Anton ter Vehn sökte ej vid odenarie söktid på grund av (planerade) utbytesstudier,
vilket hindrade honom från att vara tillgänglig under hela verksamhetsåret.
Däremot på grund av senare utveckling så har Anton blivit tillgänglig och
anmälde därför sitt intresse för kontaktor.

8
8.1

Källarmästare med styrelseansvar
Jacob Cederlund

Mitt namn är Jacob Cederlund, jag startade mina studier på elektrosektion
2015, jag är 20 år gammal och i likhet med en viss viskös dryck är jag otroligt
söt. Jag har varit källarnisse sedan min start på sektionen och har deltagit på
varje fixarkväll samt njutit av all tacos och bastubadande förknippat med dessa
fantastiska händelser. Jag har även arbetat i och kring elektrosektionen som
Fadder, PR, Åre, Frequensnormal och som ordförande för EMOT. Redan från
början kände jag mig väldigt hemma inom källargillet, fixarkvällar med härliga
människor, tacos och bastu var en fantastiskt kul blandning och något som jag
ville göra med av, så jag sökte till källarnisse. Jag hade aldrig varit särskilt
händig av mig tidigare men detta gjorde att fixandet av Tolvan blev en ny och
spännande utmaning och jag har under det senaste året utvecklats och lärt mig
mycket via saker som fixarkvällar, flyttande och squvalp. Jag har från insidan sett en enorm förändring och omarbetning av källargillet, framför allt med
avseende på källarnissens roll i föreningen. Alla dessa förändringar har enligt
mig varit enormt positiva och jag tänker fortsätta det arbete som de nuvarande
källarmästarna har startat och skapa en sammanknyten och väloljad grupp nissar. Som Källarmästare i Styret kommer jag ha ekonomiskt ansvar vilket något
som jag inte har tidigare erfarenhet av, men däremot vet jag hur man använder
Swish så jag känner mig tillräckligt kvalificerad. Jag skulle dock vilja bearbeta
delar av gillets ekonomi, t.ex. genom att sätta upp ett konto i gillets namn som
är kopplat till Swish för att underlätta betalning och bokföring. Min erfarenhet
av både källargillet och PR känner jag kan vara väldigt användbar då dessa
två organisationer har huvudansvar att ta hand om vår fina sektionslokal. Vi
har redan mycket överlapp mellan organisationerna men det finns alltid sätt att
utöka relationen för att ha en renare och finare sektionslokal för alla. Slutligen
tänker jag ta hjälp av en man som jag hört är bra på att vinna val, så jag lämnar
er med dessa lovord: ”I’m gonna make Tolvan great again, we’re gonna build a
beautiful spis, and we’re gonna make KTH pay for it.”
All makt åt chillarmästarna.

7

8.1.1

Valberedningens utlåtande

Jacob Cederlund har engagerat sig så mycket som möjligt i källargillet och har
uppvisat goda kunskaper kring hur Tolvan sköts på ett operativt plan. Han har
även god förståelse för vad ansvaret som Källarmästare med Styrselseansvar
innebär. Därför har vi valt att förorda Jacob Cederlund till Källarmästare med
Styrelseansvar.
8.1.2

9

Kandidats kommentar

FoF och snålFoF

Vi hade tre (3) kandidater till de två (2) FoF-posterna. Då vi hade svårt att
se att någon av kandidaterna var markant mer lämplig till en specifik FoFpost, valde vi attt behandla FoF posterna i klump.Alla kandidaterna föredrog
styrelse FoF över snålFoF men hade sökt båda posterna. Vi har fokuserat på
kandidaterna inför FoF-ämbetet när vi har gjort vår utläggning och inte kring
styrelseämbetet. Vi rekommenderar att även Sektionsmötet gör samma sak när
de väljer båda posterna.

10
10.1

FOF
Kristoffer Ravudd

Hej, jag vill kandidera till Styrelse-FoF.
10.1.1

Valberedningens utlåtande

Kristoffer Ravudd gav ett avslappnad intryck och är posetivt inställd till ämbetet.
Han planerar att engagera sig i styrelsearbetet. Gabriella (MiT-FoF) har talat väl om honom. Därför har vi valt att förorda honom till posten FoF och
snålFoF..

10.2

Björn Omark

Jag söker FoF för att jag tycker mottagningen är najs och jag vill göra ännu
mer än att ”bara” vara fadder. Sen söker jag specifikt FoF med styrelseansvar
för att sektionen betytt mycket för mig under min tid på Teknis och jag vill dra
mitt strå till stacken.
Min vision är givetvis att de nyantagna ska få en så bra mottagning som
möjligt, och det är absolut det jag kommer jobba för. Jag skulle vilja jobba
vidare med indelningen till nollegrupperna. Jag vill även gärna ha något i stil
med fadderkampen mottagningen 2015.
Jag har tre mottagningar bakom mig, som nyantagen, som förfest och som
vanlig fadder och har alltså sett mottagningen från olika vinklar. Jag blir sällan
orolig eller stressad, vilket gör att jag kan hålla huvudet kallt när det uppstår
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oväntade problem under mottagningsveckorna.

10.2.1

Valberedningens utlåtande

Björn Omark har varit delaktig i mottagningen som, nyantagen, förfest och
fadder, Vi tror därför att han kan se mottagningen från många olika synvinklar.
Han svarade väl på frågorna som gavs under intervjun. Vi har därför valt att
förorda honom till posterna FoF och snål FoF.

10.3

Daniel Eriksson

Jag hade en fantastiskt mottagning och därför vill jag vara med och göra den
ännu mer fantastiskt. Jag var flaggfaddder för mottagningen förra året men
tyvärr så missade jag den det är året på grund av utbytesstudier så det skulle
vara extra kul att detta år vara med och planera allt.
Jag skulle även vilja få en större inblick i sektionen och vara med att påverka
den. Därför intresserar posten som styrelse-fof mig.
3) Mitt mål med posten är att få med så många nyantagna på så många
saker som möjligt och även få dem engagerade i sektion
10.3.1

Valberedningens utlåtande

Daniel Eriksson är ansvarstagande och verkar kunna hantera oväntade problem. Han har ett driv för att engagera många evengemang under mottagningen. Gabriella har talat väl om honom. Därför har vi valt att förorda honom
till posten FoF och snål FoF.

11
11.1

Snål FOF
Kristoffer Ravudd

Även FoF med mindre ansvar om jag inte får styrelseplatsen.
11.1.1

Valberedningens utlåtande

Kristoffer Ravudd gav ett avslappnad intryck och är possetivt inställd till ämbetet.
Han plannerar att engagera sig i styrelsearbetet. Gabriella har talat väl om
honom. Därför har vi valt att förorda honom till posten FoF och snål FoF..

11.2

Daniel Eriksson

Jag hade en fantastiskt mottagning och därför vill jag vara med och göra den
ännu mer fantastiskt. Jag var flaggfaddder för mottagningen förra året men
tyvärr så missade jag den det är året på grund av utbytesstudier så det skulle
vara extra kul att detta år vara med och planera allt.

9

Jag skulle även vilja få en större inblick i sektionen och vara med att påverka
den. Därför intresserar posten som styrelse-fof mig.
3) Mitt mål med posten är att få med så många nyantagna på så många
saker som möjligt och även få dem engagerade i sektion. Jag hade en fantastiskt
mottagning och därför vill jag vara med och göra den ännu mer fantastiskt. Jag
var flaggfaddder för mottagningen förra året men tyvärr så missade jag den det
är året på grund av utbytesstudier så det skulle vara extra kul att detta år vara
med och planera allt.
11.2.1

Valberedningens utlåtande

Daniel Eriksson är ansvarstagande och verkar kunna hantera oväntade problem. Han har ett driv för att engagera många evengemang under mottagningen. Gabriella har talat väl om honom. Därför har vi valt att förorda honom
till posten FoF och snål FoF.

11.3

Björn Omark

Björn har sökt till posten.
11.3.1

Valberedningens utlåtande

Björn Omark har varit delaktig i mottagningen som, nyantagen, förfest och
fadder, Vi tror därför att han kan se motagningen från många olika synvinklar.
Han svarade väl på frågorna som gavs under intervjun. Vi har därför valt att
förorda honom till posterna FoF och snål FoF.

12
12.1

SNO
Kajsa Hjort

Hej, Jag heter Kajsa Hjort och går i 3:an. Jag söker till SNO, för jag har haft
en stor passion i studiefrågor ett tag nu. Jag har både engagerat mig i THS och
i lokala frågor. Pratat med THS för att få inspiration för vad vi kan ändra och
vad för rättigheter studenter har i olika frågor. Så som ändring av tentadatum.
Jag har hjälpt till så att tentor för 2:orna har ändra, så en omtenta och ordinarie
inte ska krockas i period 4. Jag har mejlat fram och tillbaka med KTH hemsida
ansvariga och Anita Kullen, då global inte syntes i schemat för de äldre. Efter
veckor, kunde vi fixa det precis innan lektionen, så alla kom till de obligatoriska
föreläsningarna. Detta är en bråkdel av vad jag har gjort det senaste året. Jag
vill fortsätta att hjälpa och forma, så att Elektro blir bättre än det redan är.
Jag har några förslag som jag tänker jobba på om jag blir vald som SNO.
Jobba tillsammans med schemaläggaren för bättre tentaperioder för alla
årskurser och ta hänsyn till TET:en. Fixa så alla tentasalar har en klocka och
racka bord. Bättre kontroll över kurserna för master studenter. Dubbelkolla
att alla kurser har minst en kursansvarig. Standardisera beteckningar för olika
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kurser. Försöka få lärarna att standardisera sina beteckningar, och inte använda
3 olika beteckningar för vektorer. Utreda TET:en, en förändring bör hända och
jag vill skapa en grupp som har en dialog med skolan, för att se vad vi kan
förbättra och hur. Ordna ett häfte med förklaringar av begrepp som de som
läser TET:en får på första lektionen. Samarbeta med Åre för att kunna planera
ett schema för deadlines. Så olika kurser inte lägger alla deadlines samtidigt.
12.1.1

Valberedningens utlåtande

Kajsa Hjort brinner för att förbättra utbildningen och hon har tidigare erfarenheter i utbildningsfrågor. Vi har en oro över att hon inte nödvändigtvis alltid
är vältalig eller objektiv. Men hon har även engagerat sig ytterligare över sina
ämbeten för utbildningens skull,bland annat via THS. Därför har vi valt att
förorda Kajsa Hjort till posten som SNO.

13

Vice SNO

Det är ju ändå inte som att utbildningen är något viktigt, eller tycker du motsatsen? I sådant fall SÖK!!!

14
14.1

Revisor
Joel Björk

Hejhej Valis gänget, jag heter Joel och jag tänkte söka Revisor. Jag söker
för att det i princip är tradition att Vice Emeritus söker. Samt att jag vill
se till att sektionens arbete fortsätter framåt och det enligt våra stadgar och
övriga styrdokument. Mina mål med posten är främst att stötta styrelsen när de
känner sig osäkra, genom ett mer genomgående överlämnande och uppföljande
från min nuvarande position. Välj mig. Jag är roligare än vad jag ser ut.
Plus, jag är medveten om att jag som vice legat efter med bokföringen,men allt
verkar i dagsläget se top notch ut ändå! Detta då jag har sjukt bra koll ( och har
hälsan i behåll - så ere Glassiiiiigt! ) när det kommer till sektionens ekonomi,
styrdokument och verksamhet i övrigt. Detta vill jag ta vara på, och dela med
mig av. På återseende, och må val-arbetet inte vara för tungt i dessa dystra
tider! :))))
14.1.1

Valberedningens utlåtande

Joel Björk avträder nu som halvledare tillika vice ordförande och har varit
primärt ekonomiskt ansvarig för sektionen. Han har tydliga ambitioner på att
hjälpa kommande styrelse i sakfrågor. Därför har vi valt att förorda honom till
posten som revisor. Observation är att han sätter budgeten för nästa år som
om han blir vald ska revidera.
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14.1.2

Kandidatens kommentar

Kommentar: Det är inte bara jag som sätter budget utan det är styret i sin
helhet.

14.2

Lovisa Colerus

Varför? Gillar att göra det nu, känner att jag blivit lite varm i kläderna och
kan göra det ännu bättre ett år till! Vad vill jag göra: Bli ännu mer engagerad
och ha bättre koll. Varför? Jag är ju revisor i år, så tydligen har ni redan valt
mig och jag tycker ni kan göra det en gång till.
14.2.1

Valberedningens utlåtande

Lovisa Colerus har ett ekonomisk erfarenhet samt har suttit som revisor ett år.
Hon verkar även vara sakkunnig i styrdokuments frågor. Därför har vi valt att
förorda henne till posten som Revisor. Observation är att hon inte får sitta på
posten om hon blir vald till vald till vice ordförande.

14.3

Albert Horn

Under gymnasietiden gick jag ekonomi-linjen på Östra Real där jag fick lära
mig grunderna i bokföring och juridik. Som person är jag ordningsam och
noggrann. I mitt arbete lämnar jag gärna en god produkt och finner nöje i en
god prestation. Med mig som revisor kan ni förvänta er att jag gör ett bra jobb.
Motivation kommer inifrån och jag ser att denna post kan passa bra. Mitt mål
med att sitta på posten är att ekonomin hålls och att stadgan följs.
Jag har inte suttit på någon post tidigare och det vore kul att bli mer
engagerad i sektionen, speciellt med en roll som engagerar mig och som jag tror
kommer passa mig bra.
Min primära anledning till att söka till revisor är att lära nytt, lära känna
sektionen samt få erfarenhet av att göra bokföring på riktigt.
14.3.1

Valberedningens utlåtande

Albert Sudnborg Horn har en ekonomisk utbildning sedan gymnasiet och han
vill applicera sina kunskaper. Men han saknar samma ekonomiska erfarenhet
som de andra kandidaterna och har begränsad erfarenhet i sakfrågor.

15
15.1

Intsekt
Therese persson

Jag vill ansöka till posten IntSekt. Jag har arbetat mycket med den internationella gruppen det senaste året och har under hösten varit Vice IntSekt, vilket
har varit jätteroligt!
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Nu vill jag gärna fortsätta att utveckla den internationella gruppen. Vi
har redan påbörjat ett samarbete med Sektionen för Medicinsk Teknik för att
skapa en gemensam grupp och det är något jag skulle vilja arbeta vidare med.
Mitt mål är att vi ska anordna en gemensam mottagning för de studenter som
kommer i januari. Jag vill också fortsätta uppmuntra internationella studenter
till att engagera sig i våra sektionsaktiviteter och bli sektionsmedlemmar.
English version:
Hi!
I would like to apply for the position IntSekt. I have worked a lot with
the international group during the past year and during the fall I have had the
position Vice IntSekt, which I have enjoyed a lot!
Now I would like to continue developing the international group. We have
already started a cooperation with the chapter of medical engineering in order
to create a joined group, which I would like to continue working with. My goal
is that our two chapters should have a joined reception for the international
students arriving in January. I would also like to continue encouraging international students to engage in our chapter activities and to become chapter
members.
15.1.1

Valberedningens utlåtande

Therese Persson sitter idag som vice intsekt för den internationella mottagningen, vi tror att det är väldigt bra att ha kvar henne i den utvecklingsfas som
denna mottagning nu befinner sig i. Därför har vi valt att förorda Therese
Persson till Intsekt.
15.1.2

Kandidatens kommentar

ingen kommentar

15.2

Ahmed Amin Ramidani

Why I want the post: because it gives me an opportunity to promote the Chapter
among international students and to get them to participate more in it. What
I want to do once I get the post: I intend to spend extra effort trying to get
international students to participate in our activities, and trying to integrate
them better into the Chapter. I will do my best to help them integrate in
Swedish society and culture, and in KTH’s institituions. I will also try to get
Swedish MsC students to integrate better with internationals, instead of sitting
in by themselves in a corner like they often do. Relevant qualifications. Last
year as Vise-INSEKT I had some experience getting to know large numbers
of students, orienting them and introducing them into our institutions, and
organizing a party for them. I also became Head of Volunteer Projects at
Engineers Without Borders KTH, where I gained a lot of experience seeking
new members, recruiting them, This semester alone, I have recruited about
50 new members into EWB, helping them find their best match in terms of
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what they wanted and what we needed. I have a lot of experience dealing with
international students at KTH. I’m sociable, friendly, honest, and level-headed.
15.2.1

Valberedningens utlåtande

Ahmed Amine Ramidani have great ideas how to restructure the international
reception and how to include international students in the chapter to a bigger
extent. Untfortunatley these do not neccesserily correlate with the changes that
are already being implemented. We are also afraid of his prior time commitments
colliding with his work as Intsekt.
15.2.2

16
16.1

Candidates Comment

Vice Intsekt
Axel Olsson

Jag tycker att det är oerhört kul att träffa studenter från världens alla hörn.
Jag gillar att utbyta kulturer och värderingar. Genom rollen som Vice Intsekt
får jag möjligheten att göra detta på ett mycket mer aktivt sätt än tidigare.
Jag vill fortsätta att driva utveckligen av den internationella verksamheten
frammät, samt göra kommande perioder för våra utbytesstudenter till något de
inte kommer att ångra.
Jag tror att jag kan göra ett bra jobb som vice intsekt. Jag har länge
varit medverkande i och anordnat internationella event, så jag har en känsla
för hur dem fungerar och tror att jag på ett positivt sätt kan bidra till den
internationella mottagningen.
16.1.1

Valberedningens utlåtande

Axel Olsson har stora erfarenhet kring att arbeta med internationella studenter
och har även varit en drivande kraft i den internationellamottagningen. Han har
även presenterat goda ideer kring hur denna mottagning kan utvecklas. Därför
har vi valt att förorda honom till posten som vice Intsekt.

17

Carlakarl

Vi har tyvärr inga kandidater till carlakarl, sök vetja!!

18
18.1

Frequensnormal
Torsten Molitor

Jag söker Frequensnormal. Woho!
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18.1.1

Valberedningens utlåtande

Torsten Molitor har utvecklats väldigt mycket verbalt under sin styrelsetid på
sektionen. Han vill även ta på sig att förvandla det ”skrivna ordet till det
sjungna”. Därför har vi valt att Förorda Torsten Molitor till frequensnormal.

18.2

Linus Dahlgren

Kära vita val! Det finns en post på elektrosektionen som är lite finare än alla
andra. En post som får Sture att se ut som ett fån och Sno som en tönt. En
post där sittande får gå gratis på alla sittningar, och får bestämma vad som på
dessa ska sjungas. Detta låter som något för mig.
Jag ämnar alltså kandidera som Frequensnormal
18.2.1

Valberedningens utlåtande

Linus Dahlgren(Limpan) har länge funderat att kandidatera till frequensnormal,
men han har inte gjort det då det har varit väldigt starka kandidater.Han är en
del av den gamla skolan och älskar att sjunga. Han vill även se till att vi lär
oss det stora utbjudet som den nya sångboken har att erbjuda. Han har goda
kontakter med Medteks defribillator och därför har vi valt att förorda Limpan
som frequensnormal.

19
19.1

Directris
Lovisa Colerus

Varför ni ska välja mig: Shit vilket bra spex jag ska göra, ni skulle bara veta!!!!
Och det kommer ni få veta om ni väljer mig!
Vad vill jag göra med posten: Ett spex! Kommer behöva hjälp, men satsar
på ett lågkvalité och kort spex som sedan blir utökat beroende på antal personer
som vill engagera sig
19.1.1

Valberedningens utlåtande

Lovisa Colerus vill bära fanan för elektrosektionenspex med realistiska mål.
Därför har vi valt att förorda henne.

20

Musikborgaråd

Vi har inga kandidater, kom igen det blir kul!!! sök nu!
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