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Styret
Styret ska jobba för att alla sektionens medlemmar ska få ut så mycket som
möjligt av sitt medlemskap i sektionen. Styrert ska arbeta aktivt med sketionens grundpelare studiebevakning, näringslivsverksamhet och studiesocial verksamhet. Samarbete med THS, andra sektioner, Elektroskolan och KTHs administrativa del ska göra arbetet bättre.
Styret ska verka för att upprätthålla de traditioner som finns inom sektionen. Ett axplock ur detta är SIK gasquen, middagar med andra styrelser och
representation med våra motsvarigheter vid andra universitet. Styret ska aktivt
vara med under mottagningen för att locka in de nyantagna till sektionslivet.
Viktor Lönnroth Supraledre

ProgramRådet
• Jag önskar upprätthålla ett välfungerande sektionsorgan
• Tillsammans med PR ställa till med en hel massa fräna fester
• En spicy vårbal och en sjukt härlig mottagning
• Öka omsättningen
• VINNA SM i fest
Ossian Krödel Klubbmästare
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Källargillet
Mina mål är att skapa ett mera sammanknutet och välfungerande Gille och
försöka fortsätta förbättra Gillets ekonomi men även använda Gillets numera
någorlunda stabiliserade ekonomi för att ha fler roliga aktiviteter för de tappra själar som investerar tid i att förbättra Tolvan, såsom bastukvällar efter
fixarkvällarna.
Jacob Cederlund Källarmästare

Studienämden
ag vill förbättra samarbetet med lärarna med mitt år. Jag vill också förbättra
kunskaperna om rättigheter man har i utbildningssyfte. På så vis kan vi vara
säkra på att vi får rättvis och bra utbildning. Målet är att ha den bästa utbildning på KTH, där folk känner att de har en chans att ändra på utbildningen
och känner sig hörd.
Kajsa Hjort SNO

Mottagningen
Förutom att skapa den bästa mottagningen någonsin! (Det kommer bli bästa
temat!) Vill jag göra så att faddrarna och övriga personer som är involverade i
mottagningen ska få en bra sammanhållningen och blir belönade för det hårda
slit som de utför. Sedan vill jag att alla nyantagna som kommer till elektro ska
känna sig hemma här på KTH och bli en del av vår familj.
Daniel Erikssin FoF
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