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Förord

Det här är Valgrunden som valnämnden har förberett. Syftet med valgrunden
är att eftersträva val utan jäv. Detta dokument har tagits fram i samråd med
personer som har suttit på posten i fråga tidigare eller i samma nämnd som
posten. Det är främst denna mall som valnämnden kommer förorda utifrån.

1.1

ÅRe

1: Syftet med posten är att fungera som en länk mellan eleverna och lärarna
i just sin års kurs, samt att medverka i ESNs möten och där komma med bra
feedback i hur kurser kan
2: Förmåga att kunna ta kontakt med kursare och lärare för att föra fram
åsikter och synpunkter. Aktivt analysera utbildningen för att hitta sådant som
bör förbättras samt sådant som fungerar väl.
3: En Åre bör bara närvarande på ett stort antal kursmomment, bör inte vara
Subjektiv och inte heller konflikträdd.

1.2

Krill

1: Krills syftet är att hjälpa Moby Dick att bereda val. 2: Krill bör vara
utåtriktat, lite säljande och inte räds prata inför grupp. Bra koll på vad olika
poster innebär. Possetivt för gruppen i helhet om det är spridning mellan
årskurser.
3: Krill bör vara opartiska och sakna jäv.

1.3

EsquadernAmiral

1: Esquaderamiralen ska ordna den årliga seglingen, Esquadern.
2: Kunna ordna, och leda ett event på sjön. Tillräckligt sjövett och ledarskap
för att leda en trevlig seglats på ett säkert sätt. Göra reklam för eventet, både
innom och utom sektionen för att få tag på fler båtar. Ha båt själv är en fördel.
3: Undviker helst en oansvarig person som tenderar att vara överbefriskad och
saknar självkontrol.
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1.4

Vice Idrottsledare

1: Syftet med posten är att vara ett stöd till Idrottsledaren, att inspirera och
ta fram ett bra events för studerna på Elektro att kunna delta i. 2: Det är
bra att Vice Idrottsledare är Karismatisk, inspirerande och engagerad. Även
possetivt om den gillar att Idrotta. Inklunderande på för sektionsmedlemmar.
3: Ostrukturerad och oengagerad.

1.5

Hurtbulle

1: Syftet med posten är att hjälpa till med ELINs arrangemang och marknadsföra dessa. 2: En Hurtbulle ska vara närvarande och engagerad. Komma
med egna ideer och tankar för hur ELIN kan utvecklas. 3: En hurtbulle bör inte
vara Oengagerad eller asociala.

1.6

E-post

1: Syftet med posten är att verka förebyggande för att sektionens hemsida ska
vara säker och uppfylla de behov som sektionen har av hemsidan.
2:Det är bra om kandidaten har förkunsskaper inhom PHP, MySQL och wordpress. Det är nldvändigt att kandidaten är pålitlig då en stor del av sektionens
intäkter går via hemsidan.
3: En kandidat bör inte vara negativt inställd till att lära sig programera nya
funktioner till hemsidan.
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2.1

December SM
Supraledare tillika Ordförande

1: Ytterst ansvarig för sektionen, ledare för styrelsen. 2: Social kompetent,
kunna hantera kolflikter, vältalig. Possetivt att kunnna se problem ifrån olika
synvinklar. Ansvarsfull. Stor insyn för hur sektionen fungerar, ett plus om man
vet hur kåren fungerar. 3:Högfärdig, introvert,beslutsångest Halvledare tillika
Vice Ordförande 1: 2: Economical isnight, good documentation skills. Ability
to make tough calls. Being good at cooperation, especially chairmen. Integrity,
structured. 3: Yesman, secretive, partisan, selfish.

2.2

Sekreterare

1: Att protokollföra SM och SÖT 2:Goda kunsskap i skrift, både i svenska och
på engelska. gott öga för detaljer. Bra fokus. 3: Easily distracted.

2.3

AMse

1: Att ha kontakt med företag och ta hand som sektionens näringslivssammarbete.
2:Charismatic and professional person, previous work workplace experiance,
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goda kunsskap i tal och skrift på svenska och engelska. 3: Telefonskräck och
socialfobi.

2.4

Källarmästare med styrelseansvar

1:Ta hand om tolvan. Även organisera källargillet. Organisera fixarkvällar
2: Händig, Organized, drivande, inspirerarande. Sammarbetsvillig. Körkort.
Tidigare ekonomisk erfarenhet. Kreativ 3: bacilskräck och rädd för smuts.
konflikträdd.

2.5

Kontaktor tillika ambasadeur

1: Ansvarig för informationspridning och repressentera sektion. 2: vältalig,ututårikad.
social, Social Media experiance. Swedish and english. 3: Introvert.

2.6

FoF

1: syftet med posten är att ge de nyantagna en fantastisk start på KTH. Ansvara
för mottagningen. 2: Ansvarstagande,kreativ, Flexibel och kunna delegera
ansvar. Bra på att jobba i grupp över längre tidsperioder. Lugn och sansad. 3:
Trångsynt,envis,introvert,osamarbetsvillig.

2.7

Snål FoF

1: syftet med posten är att ge de nyantagna en fantastisk start på KTH. Ansvara
för mottagningenensekonomi. 2: Ansvarstagande,kreativ, Flexibel och kunna
delegera ansvar. Bra på att jobba i grupp över längre tidsperioder. ekonomisk
erfarenhet. 3: Trångsynt,envis,introvert,osamarbetsvillig. opålitlig.

2.8

SNO

1: Syftet med posten är tillsammans med lärare och studenter samverka för
att utbildningen ska bli så bra som möjligt. 2: Lyhörd, vältalig och objektiv.
Att ha bra överblick över kurserna. Kunna leda en grupp. 3:konflikträdd och
arbetsskygg.

2.9

Vice SNO

1: Syftet med posten är tillsammans med lärare och studenter samverka för att
utbildningen blir så bra som möjligt. 2: Lyhörd, vältalig och objektiv. Att ha
bra överblick över kurserna. Samarbetsvillig. 3:konflikträdd och arbetsskygg.

2.10

Revisor

1: Syftet är att allt på sektionen sker enligt styrdokument och ekonomin sker
enligt lag. 2: Ekonomisk erfarenhet, sinnes för detaljer, god insyn i sektionen.
Parafrafryttare. 3: Slarvighet, kriminel
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2.11

Intsekt

1: syftet med posten är att ge de nyantagna internationella studenderna interagerar så bra och så mycket som möjligt på KTH. Ansvara för internationella
mottagningen. 2: flerspråkig, English is a must. +FoF 3: Culturaly insensitive.
+FoF

2.12

Vice Intsekt

1: Samma som intsekt 2: operative 3:

2.13

STUre

1: Syftet är att se till studiemiljön är så bra som möjligt. Även ansvarar för
jämlikhets arbet på sektionen. 2: Morgonpigg, bra kontakt med andra sektioner,
bryr sig om studiehälsa. 3: osamarbetsvillig.

2.14

Carlakarl

1: Syftet är att ta hand sektionensbil och underhållet av den. Även bokningsfrågor. 2: Händig, körkort, bokförinngskunnig. kunskap om bilar. 3:
Vårdlös i trafiken.

2.15

Directris

1: Syftet är att ansvara om sektionens årliga spex 2: Jobba i grupp, dra igång
spexet. 3: inte göra något.

2.16

Frequensnormal

1: Syftet är att ansvara för att den finns en sångledare på alla gasquer. 2: tycker
om att sjunga, gillar att stå på scen, kan sånger historieberättare. spontan och
kan improvisera. 3: scenskräck.

2.17

Musikborgaråd

1: Syftet är att komponera till SM och sedan framföra sång på SM. Kunna 4
dricka öl. 2: Gilla att dricka öl, kunna spela intsrument. 3: scenskräck.
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