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Studiemiljönämnden
Studiemiljönämnden har ansvar för allting studierelaterat, både den pågående utbildningen
samt utvecklingen av programet inför framtiden.
Därför ser vi gärna att ni hör av er till oss om ni har några synpunkter på kurser, eller idéer på
hur kurser och programmet kan förändras och utvecklas. Det är framförallt PAS
(programansvarig student) som har ansvar för detta.

Studiemiljönämnden går också att få hjälp av när något studierelaterat krånglar, tillexempel
om en kursansvarig inte ger dig de möjligheter du har rätt till (som att överklaga, omtenta och
så vidare) eller om du funderar på vilka rättigheter du har. I allmänhet så är det bra att
kontakta studiemiljönämden om någonting studierelaterat krisar, så kan de hjälpa dig eller
vidare dirigera dig dit du bör gå. Detta har framförallt ordförande och vice ordförande för
studienämnden ansvar för.
Kontakt till studiemiljönämdens sker genom mail till nedan skrivna adresser eller med hjälp av
sociala medier alternativt i verkligheten till medlemmar inom studiemiljönämnden.
Nuvarande ordförande är: Elin Rahmqvist (sno@w-sektionen.se)

Nuvarande programansvarig student är: Sofia Johansson Gunnarsson (pas@w-sektionen.se)

DSSG

DSSG står för De Som Säljer Grejer och har förutom ett av de bästa namnen också sektionens
bästa jobb: att ta fram och sälja sektionsrelaterade saker så som overaller, tygmärken och
sångböcker. Om du har en idé på ett tygmärke eller någon annan slags pryl som sektionen du
tycker sektionen sälja så är det DSSG som du bör kontakta.
DSSG nås genom mail på DSSG@w-sektionen.se, eller genom sociala medier till någon
nuvarande ansvariga eller genom att prata med desamma.
Nuvarande DSSG är: Marika Westman

CLubbWästeriet

CLubbWästeriet eller CLW är Energi och Miljös och Civilingenjör och Lärares gemensamma
klubbmästeri. CLW ansvarar för att hålla vår pub öppen varje tisdag, på tentapubbar, samt
under n0llepubrundan och under valborgspubrunan. De anordnar även stora delar av
sektionens gasquer.

Om du gillar att ordna fester, vara bakom baren och festa själv är CLW en bra grupp att
engagera sig i. Rekryteringen till CLW sker varje höst, höll ögonen öppna för affischer och på
clubwasteriet.com för mer information om hur du blir en CLW medlem.
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Om du vill ordna en gasque, vill ha ett specifikt tema på en pub, vill anordna något slags
evenemang där puben ska vara öppen eller annat relaterat till festaktiviteter så kan du
kontakta CLW.

Nuvarande Klubbmästare för W är: Julia Waldhagen (klubbmastare@w-sektionen.se) CLW
allmänt kan kontaktas på clw@clubwasteriet.com.

Gråttan

Gråttan är vår sektionslokal som vi delar med civilingenjör och lärare. Den ligger på Osquars
backe 8 det vill säga i E-huset en bit ifrån Bibloteket mot tunnelbanan. I Gråttan finns det
möjlighet att ställa sin mat i kyla, laga mat, värma mat, spela spel, plugga samt förstås umgås
med andra energi och miljö studenter, civilingenjör och lärare studenter samt andra
besökande.
Om du har några frågor om sektionslokalen, förslag på ändringar av inredning, förslag på
investeringar i föremål till sektionslokalen eller något annat på hjärtat om sektionslokalen så
kan sektionslokalsansvarige kontaktas.

Nuvarande sektionslokalsansvarig för W är: Charlotta Malmén (gr8n@w-sektionen.se).

NLG

Sektionen för Energi och miljös Näringslivsgrupp (NLG) arbetar med att skapa kontakter
mellan sektionen och företag. Vi anordnar givande aktiviteter för sektionsmedlemmarna som
exempelvis lunchföreläsningar, studiebesök och företagspubar i samarbete med företag.

Om du vill lära dig hur du ordnar event och tar kontakt med företag är NLG ett bra ställe att
engagera dig. Du får en unik förståelse för begreppet employer branding och hur du skapar
nätverk. Sedan får du förstås också lära känna folk från andra årskurser än din egen. Det ser
också väldigt bra ut på CV:t att ha arbetat med näringslivsverksamhet.
Du behöver heller inte lägga ner någon specifik mängd tid för att vara med i NLG, eftersom NLG
är ett ideellt engagemang. Däremot räknar vi med att de som väljer att vara med i NLG är aktiv i
ett projekt varje termin.
Om du vill gå med i NLG så kontakta ordförande eller vice ordförande till NLG på
NLG@w-sektionen.se.
Nuvarande ordförande är Benjamin Nestorovic
Nuvarande vice är Amanda Henriksson
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Mottagningen
Mottagningen annordnas varje år för att välkomna den nya klassen. Mottagningen börjar två
veckor innan skolstart och pågår till en vecka efter. Under mottagningen sker lekar, utflycker
och gasquer för att n0llan ska lära känna varandra, de äldre i sektionen samt hur studentlivet
fungerar.
Ansvariga för mottagningen är presidiet, som väljs i sin helhet under SM2 i slutet av hösten.
Dessa är Mottagningsansvarig, vice mottagningsansvarig, planeringsansvarig, ekonomiansvarig
och näringslivsansvarig.

Annat engagemang i mottagningen väljs av presidiet, först i början av våren kan kandidaturer
för gruppchefer för de olika grupperna skickas ut, och senare på våren för de som vill vara
medlemmar i grupperna.
Grupperna är Wägledare, Wasqueriet, Witseriet, Wimmel, samt Lekwerket.

Om ni har idéer, frågor eller av annat intresse kan du kontakta presidiet, detta görs på
mottagningen@w-sektionen.se, nuvarande preside är:
Mottagningsansvarig: Niklas Brännlund

Vice-mottagningsansvarig: Johanna Lindstén
Planeringsansvarig: Tova Billstein

Näringslivsansvarig: Niklas Wallhed

Konstwerket

Konstwerket är en nämnd som fokuserar på alla olika typer av kultur. Via denna nämnd ges du
möjlighet att berika din fritid med alltifrån konst, musik och teater till film, världskultur eller
samhällsaktuella händelser och evenemang. Som medlem jobbar du bland annat med att
arrangera olika events och aktiviteter, och du kan även som icke-medlem välja att haka på
dessa evenemang när de ordnas.
Nuvarande ordförande för Konstwerket är Siri Ranung (konstwerket@w-sektionen.se)

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden ansvarar för sektionens idrottsverksamhet. Idrottsnämnden bokar bland
annat hallar i KTH-hallen eller Frescati där det spelas olika sporter, ordnar w-sektionens del av
THS-mästerskapen samt anordnar den årliga Åre-resan.
Du får gärna kontakta idrottsnämnden om du vill engagera dig, har några frågor eller har några
idéer som är relaterade till idrottsnämnden.
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Nuvarande Bollkalle är: Fredric Sunesson (idrott@w-sektionen.se)

Jämlikhetsnämnden

Jämlikhetsnämnden är till för att hela tiden se till att w-sektionen är så jämlik som möjligt för
alla dess individer. Detta sker bland annat genom att agera understöd till valberedning,
styrelsen och övriga nämnder i deras arbete inom jämlikhetsområden.

Nämnden anordnar också event för att informera och upplysa om jämlikhetsfrågor, samt agera
som en kontaktpunkt för människor i w-sektionen som anser sig utsatta för diskriminering

Alla som är intresserade av att jobba och engagera sig i jämlikhetsfrågor är välkomna att
kontakta nämndens ordförande för att gå med i nämnden.
Nuvarande ordförande för jämlikhetsnämnden är: Fredrik Schück (jamlikhet@w-sektionen.se)

W-Inter

Nämnden W-inter har kontakt med de internationella studenter som är kopplade till sektionen.
W-inter jobbar även för att underlätta utlandsstudier för sektionens KTH-studenter och har
därför nära kontakt med programmets internationella koordinator.
Nuvarande ordförande och viceordförande är Lovisa Nycander och Monika Mizgalewicz (winter@w-sektionen.se)

Kårfullmäktige

Kårfullmäktige (KF) är THS högsta beslutande organ, och består av representanter från alla
THS sektioner som gemensamt beslutar om THS verksamhet och framtid. Framförallt beslutar
kårfullmäktige årligen om THS budget, verksamhetsplan och åsiktsdokument, samt utser
förtroendevalda till kårstyrelsen och valberedningen.

Kårfullmäktige är också en av THS centrala kontaktytor mellan sektionerna för att utbyta
erfarenheter och diskutera såväl egna som gemensamma frågor. Sektionens
kårfullmäktigerepresentanter delger också information från kårfullmäktige till sina sektioner.

Valet kårfullmäktige hålls varje vår för nästa läsår. Alla medlemmar kan rösta och kandidera i
kårvalet. Varje sektion har egna platser i kårfullmäktige vilket betyder att det är dina
studiekamrater på din sektion som du kan rösta på och som kommer kunna rösta på dig i valet.
Sektionen för Energi och Miljös representanter i kårfullmäktige är:
Ordinarie: Linnea Lidén (KF@w-sektionen.se)
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Styrelsen
Styrelsen fungerar som sektionens högsta beslutande råd efter sektionsmötena, styrelsen
ansvarar för och tar beslut om det löpande arbetet som sker inom sektionen.
Alla styrelsemöten är öppna, om du är intresserad av att komma på ett sådant kontaktas med
fördel någon i styrelsen som kan informera om tid och plats (ni får även gärna informera i
förhand om att ni kommer till ordförande).
Rösträtt i styrelsen har studienämndens ordförande, näringslivsgruppens ordförande,
programansvarig student, klubbmästaren och mottagningsansvarig som det skrivits om
tidigare. Förutom de finns i styrelsen också:

Ordförande
Är ytterst ansvarig för sektionens verksamhet och sammankallar styrelse- samt sektionsmöten,
ser till att all sektionens verksamhet fortgår på ett bra sätt. Är spindeln i nätet inom sektionen
och ansiktet utanför sektionen.
Ordförande kan kontaktas för alla frågor om sektionen där ingen annan post verkar passa.
Nuvarande ordförande är: Johanna Lindstén (ordf@w-sektionen.se)

Vice Ordförande tillika sekreterare
Hjälper ordförande med dess arbete och har huvudansvaret för sektionens ekonomi.

Om du har en idé på något du vill göra inom sektionen, men som inte passar in i någon av
nämnderna, så kan du kontakta vice ordförande för att söka pengar till din idé.
Sänder ut kallelserna till sektionsmötena, är ansvarig för att det förs protokoll vid sektionssamt styrelsemöten. Sköter sektionens postkorrespondens. Motioner till sektionsmötena
skickas också till sekreteraren.
Nuvarande vice ordförande tillika sekreterare är: Erika Qvick (sekreterare@w-sektionen.se)

Ledamot med ansvar för studiesociala frågor
Som ledamot i styrelsen deltar du på styrelsemöten och annat styrelsearbete. Du har ett extra
ansvar för studiesociala frågor och har kontinuerlig kontakt med de nämnder och
förtroendevalda du är kontaktperson till, för att fungera som en kommunikationslänk mellan
dem och styrelsen.

Nuvarande ledamot med ansvar för studiesociala frågor är: Sigvard Bast (ledamot.ssf@wsektionen.se)
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Ledamot med ansvar för näringslivsfrågor
Som ledamot i styrelsen deltar du på styrelsemöten och annat styrelsearbete. Du har ett extra
ansvar för näringslivsfrågor och har kontinuerlig kontakt med de nämnder och
förtroendevalda du är kontaktperson till, för att fungera som en kommunikationslänk mellan
dem och styrelsen.

Nuvarande ledamot med ansvar för näringslivsfrågor är: Niklas Wallhed (ledamot.nf@wsektionen.se)
Ledamot med ansvar för studie- och internationella frågor
Som ledamot i styrelsen deltar du på styrelsemöten och annat styrelsearbete. Du har ett extra
ansvar för studiefrågor och har kontinuerlig kontakt med de nämnder och förtroendevalda du
är kontaktperson till, för att fungera som en kommunikationslänk mellan dem och styrelsen.

Nuvarande ledamot med ansvar för studie- och internationella frågor är: Samantha Chen
(ledamot.smif@w-sektionen.se)

Kassör
Som kassör är du ansvarig för att sektionens ekonomi sköts på ett bra sätt och att budgeten
hålls. Det är du som gör sektionens bokföring och bokslut. Som firmatecknare har du ett
juridiskt ansvar för föreningen och kan skriva under i sektionens namn. Du representerar
sektionen i THS Ekonomiråd
Nuvarande kassör är: Camilla Blomqvist (kassor@w-sektionen.se)

Kommunikationsansvarig tillika webmaster
Kommunikationsansvarig ansvarar både för att kommunikationen inom sektionen och
kommunikationen utåt fungerar. Detta betyder i praktiken bland annat att
kommunikationsansvarig modererar sektionens hemsida och Facebook-sida, sköter sektionens
nyhetsbrev, skapar affischer och på andra sätt gör reklam för olika evenemang sektionen
anordnar.
Om du behöver hjälp att kommunicera
kommunikationsansvarig du ska vända dig till.

ut

info

till

hela

sektionen

är

det

Nuvarande kommunikationsansvarig är: Malin Lönnqvist (kommunikation@w-sektionen.se)

Ettans representant
Ettans representant väljs som en ledamot till styrelsen för att representera ettan, eftersom
styrelsen, (förutom mottagningsansvarig som väljs på slutet av hösten) är vald för hela det
första året. Ettans representant har egentligen inga direkta ansvarsområden förutom detta
men fungerar också som en kommunikationshubb mellan ettan och styrelsen.
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Ettans representant får gärna kontaktas om du som etta har frågor eller åsikter om sektionen,
eller som annan vill att ettans representant ska informera ettan om något.
Nuvarande ettans representant är: Hugo Holsti Heijbel (ettans@w-sektionen.se)

Sektionsmötesetikett

Allmänt
Inför ett sektionsmöte kommer sektionens sekreterare ha sänt ut en föredragningslista till
mötet, under mötet är det dessa punkter som kommer gås igenom om inget förändras under
mötets gång (mötet har rätt att flytta, ta bort och lägga till nya punkter).

Under mötets gång styrs mötet av talmannen, som agerar mötesordförande. Det som normalt
tas upp på sektionsmöten är valärenden till förtroende poster samt propositioner och
motioner. Motioner är något som läggs av sektionsmedlemmar för att förändra eller skapa
något inom sektionen, oftast genom att lägga till eller ändra i stadgar, reglemente eller PM.
Propositioner är detsamma men lagt av styrelsen.

Diskussion
För att få ordet från talmannen så håller en mötesdeltagande upp handen och blir då inskriven
på talarlistan, när talmannen sedan ger personen ordet får den tala.

Det finns sätt att gå före talarlistan i vissa situationer. Om en mötesdeltagare vill ge en kort
replik till någon som precis pratat kan den deltagaren välja att föra händerna fram och tillbaka
pekandes med långfingret, vilket indikerar att deltagaren vill ge en replik. Om detta beviljas går
den deltagande före talarlistan och får ge en replik.
Ett annat tillfälle då talarlistan bryts är om en deltagare har fakta som är relevant för
diskussionen, den kan då högt säga sakupplysning för att sedan säga den fakta som är relevant.
I dessa fall får deltagaren dock endast säga fakta och inga åsikter får sägas.

Om en deltagare fått ordet men den som precis innan hade ordet sagt det deltagaren ville säga
kan den istället säga ”ping”, så går ordet vidare.

Om någon säger något en deltagare håller med om eller tycker är bra i diskussionen bör
deltagaren normalt inte klappa händerna, utan istället gör så kallade tysta klappningar då båda
händerna förs över huvudet och vinkas.

Röstningsprocessen
Omröstningar sker i första hand acklamation, detta betyder att talmannen säger åt de som har
en av åsikterna att säga ”ja” vid ett tillfälle, för att sedan säga de som har den andra meningen
att säga ”ja”. Om det är tydligt vilken som var mest säger talmannen sedan att den finner bifall
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för ett av alternativen (eller finner avslag om det endast finns ett alternativ och det röstades
ner), och om ingen protesterar går mötet vidare.

Om en deltagare känner sig osäker på att det faktiskt var majoritet åt ena hållet begärs
votering, genom att deltageren högt säger votering. Då håller deltagarna upp händerna för den
åsikt de stödjer, istället för att säga ja, och rösträknarna som tillsatts i början av mötet räknar
rösterna.
Ifall en deltagare anser att det är ett val som är känsligt kan sluten votering begäras, i så fall
lämnar deltagarna lappar med sin åsikt vilka räknas, så att ingen kan veta vem som röstat på
vilket alternativ.
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