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1.0 Vision
1.1 Inledning
Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen
innehåller önsknigar av relativt abstrakt karaktär som konkretiseras och bryts ner i delmål i
verksamhetsplanen.

1.2 Vision
På Sektionen för Energi och miljö ska jämlikhet råda. Alla ska känna sig välkomna och kunna engagera
sig på sin nivå. Mångfald ska vara en självklarhet.
Sektionen för Energi och miljö ska vara en öppen och demokratisk sektion som alla har insyn i.
Verksamheten ska vara transparent.
Sektionen för Energi och miljö ska vara känd av alla på KTH samt ha ett gott rykte hos företagen.
Även utanför KTH ska Sektionen för Energi och miljö ha ett gott rykte.
Alla kurser i programmet ska hålla en hög standard. Utlandsstudier ska vara av god kvalitet.
Elevinflytandet på utbildningen ska vara stort.
Våra medlemmar samt programstuderande ska trivas så bra att de stannar kvar på utbildningen och
slutför sina studier.

2.0 Verksamhetsplan
2.1 Inledning
Versamhetsplanen upprättas för att sektionen ska kunna bedriva en verksamhet som speglar
medlemmarnas vilja. Verksamhetsplanen fungerar som riktlinje då styrelsen tar beslut i olika frågor,
exempelvis prioriteringar i ekonomin. Till skillnad från visonen, som är mer abstrakt och långsiktig,
innehåller verksamhetsplanen konkreta mål. Kort och gott är den till för att styra styrelsens och
sektionens verksamhet.

2.2 Sektionen/medlemmar
Visionen att ”alla ska känna sig välkomna och kunna engagera sig i sektionen på sin nivå”
konkretiseras bland annat genom att det ska finnas olika typer av aktiviteter och nämnder att
engagera sig i, både som deltagare och ansvarig. Som ett led i detta ska deltagandet i olika aktiviteter
ha ökat innan verksamhetsårets slut. Detta åstadkommer vi bland annat med hjälp av PR av hög
kvalitet. Innan verksamhetsåret slut vill vi även se fler nämnder inom sektionen. I syfte att öka

deltagandet och antalet nämnder inom sektionen bör även en nämndmall skapas senast den 1
januari 2013. I samma syfte bör även en motionsmall skapas innan den 1 januari 2013.
Visionen “ökad mångfald och jämlikhet” konkretiseras bland annat genom att arbeta fram checklistor
för organisation av aktiviteter. Checklistorna syftar till att anpassa aktiviteterna så att alla kan delta
på sina villkor. Detta ska vara genomfört innan verksamhetsårets slut.
Visionen att ”våra medlemmar samt programstuderande ska trivas så bra att de stannar” bör mätas
mot parametern antal avhopp i klasserna. Avhopp motverkas genom att ovanstående mål uppfylls
samt att en mottagning av god kvalitet organiseras.
Målet att ha ett högt söktryck med många förstahandssökande konkretiseras bland annat genom att
vi som sektion marknadsför oss mot blivande studenter. Detta åstadkommer vi genom att
studienämnden arbetar med frågan.

2.3 Ekonomin
Under verksamhetsåret är målet att utveckla sektionens ekonomi så att sektionen kan ta till vara på
medlemmarnas intressen. I och med att sektionen expanderar bör detta avspeglas i sektionens
omsättning. Detta genom att skapa fler kontakter med näringsliv, både kortsiktiga och långsiktiga.
Näringslivsgruppen strävar efter att anordna flera relevanta och för sektionsmedlemmarna
intressanta aktiviteter samt bidra ekonomiskt till sektionen.
Processen för att söka pengar från sektionen ska förenklas, bland annat genom utvecklandet av
mallar och information om de ekonomiska möjligheter som finns.
För att sektionen i framtiden ska kunna göra större investeringar ska sektionen nu börja se över
möjligheten att spara pengar. Besparingarna kan bland annat komma att användas till inköp av en
sektions-fana.

2.4 Kommunikation och PR
Det är viktigt att alla i sektionen enkelt får tillgång till viktig information gällande sektionen och KTH i
allmänhet. Det bör därför skickas ut ett nyhetsbrev via mail till alla programstuderande regelbundet,
cirka varannan vecka.
W-sektionens hemsida ska vara välstrukturerad med lättillgänglig information för studenterna.
En kommunikationsansvarig bör utses.
Kommunikationsansvarig ska se till att sektionens kontakt utåt är professionell och seriös. Exempelvis
utforma en snygg och bra mailsignatur som används av sektionsmedlemmarna.
För lättare tillgång till information bör det finnas en seriös och informativ Facebook-sida där
information från sektionen finns.
Kommunikationen mot THS ska förbli bra. Kommunikationsansvarig ska ge information om THS olika
verksamheter och uppmuntra till dessa.

Kommunikationen mot andra sektioner ska öka. Målet är att skapa bättre relationer mellan
sektionerna. Eftersom sektionen är ung ligger det mycket arbete i att få andra studenter att känna till
W-sektionen.

2.5 Sektionslokal
Innan den 1 januari 2013 skall sektionen för Energi och Miljö ha en sektionslokalsanvarig med
uppgifter likvärdiga Civilingenjör och Lärares motsvarande post. Det bör även skapas en grupp
ansvarig för miljön i sektionslokalen, med huvudansvar för att utveckla och förbättra kringmiljön i
lokalen.

2.6 Struktur
Stadgarna och reglementet bör anpassas till de poster som finns och vara väl sammanhängande.

2.7 Övrigt
Sektionen har som mål att ha ett levande och givande sammarbete med Sektionen för Civilingenjör
och Lärare. Målet med detta är att skapa en relation som gynnar båda programmens studenter och
skapar en god stämning sektionerna emellan.
Sektionsmötet ska välja en oberoende valberedning med uppgift att informera
sektionsmedlemmarna om utlysta poster och finna kandidater till dessa.
Sektionen vill arbeta för att, tillsammans med programkansliet, öka möjligheten för programmets
studenter att åka på studier utomlands, bland annat genom att skapa och stimulera utbyten av
studenter från programmet med studenter från andra universitet.
Styrelsen har som mål att DSSG vidareutvecklas med större utbud och omsättning.
Idrottsnämndens mål är att minst en gång varannan vecka träffas och idrotta. Aktiviteten bör
nödvändigtvis inte arrangeras av idrottsansvarige utan sektionsmedlemmar får och bör arrangera
egna event utöver de som idrottsnämnden arrangerar. Idrottsansvarige kommer självklart att bidra
med hjälp och stöd.

