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Ordförande – Therese Hedberg Lundblad

Hej!
Mitt namn är Therese och jag kandiderar till er sektionsordförande. Som den nya sektion
vi är, vet jag att många av er som läser detta har lagt ner många timmars slit för att ta
oss dit där vi är idag och jag vill därför inleda med att tacka er. Det vore mig en stor ära
att jobba vidare med det arbete som påbörjats.

De senaste 6 åren av mitt liv har jag varit ideellt engagerad och har hunnit samla på mig
erfarenheter från flera organisationer och flera typer av förtroendeuppdrag. De senaste i
raden är uppdrag som distriktsordförande i politiskt ungdomsförbund (ett grönt om det
är viktigt för någon), och valberedare till förbundet Vi Unga på riksnivå. Detta är dock
bara en del i varför jag tror att just jag skulle vara en bra sektionsordförande.

Om ni ger mig ert förtroende kommer jag att använda det kommande året åt att göra vår
sektion mer strukturerad och lättskött. Utöver detta tycker jag även att det är viktig att
vi, som den nya sektion vi är, fortsätter arbetet med att etablera oss på campus. I have a
dream, that one day så kan våra nollan gå runt på campus utan att behöva förklara för
någon vad vårt program står för.

Jag är van att få saker gjorda och prioriterar förtroendeuppdrag högt på min agenda. Jag
vet att det inte alltid är en dans på rosor att vara engagerad, men tycker ändå att det
vore otroligt roligt att vara er ordförande.

Ses snart
Therese H Lundblad
tlundbla@kth.se
0730457577

Ordförande – Vide Richter

Detta år har jag suttit som ettans representant, och har fått kunskap om våran sektion,
erfarenhet av vilket slags arbete vår styrelse utför samt idéer om hur jag tycker vår
sektion kan utvecklas och bli ännu bättre för dess studenter (jag återkommer till dessa
idéer senare).
Under året som varit har jag gått från att vara intresserad av några få av de ämnen som
sektionen arbetar med till att anse att nästan allting är intressant. Tidigare tänkte jag att
jag skulle söka PAS, men när val-sm närmade sig började jag funderade på de flesta
posterna, dock inom styrelsen eftersom jag ville fortsätta mitt engagemang där.
Utifrån detta växte också tanken fram att kandidera till ordförande, eftersom att jag ser
det som en möjlighet att vara med och bidraga inom alla sektionensområden, om än mer
administrativt än hands-on som det blir när du faktiskt själv har det specifika ansvaret
för en del (som t.ex. NLG, PAS osv).
Jag anser mig också att vara bra på samt tycker det är kul att prata inför folk, men gillar
även att föra dialoger där jag både pratar och lyssnar. Vilketjag sersom centrala
egenskaperhos en ordförande. Jag är dessutom en som motiveras oerhört mycket av att
hjälpa och bringa andra glädje, vilket är ett engagemang jag tror behövs för att orka
utföra ett ordförandeskap bra. Vidare anser jag mig ha tillräckligt med erfarenhet från
styrelser och organisationer för att kunna inneha en ordförande post, även om jag
saknar erfarenhet från att vara ordförande.
För mig är det dock centralt när jag kandiderar till något att jag inte bara har den
kapacitet och kompetenssom krävs, utan att jag också har något som jag vill utveckla. Att
jag vill något med uppdraget mer än det som måste göras. Det är där mina idéer på hur
sektionen kan utvecklas kommer in.
En av de saker jag kommer driva som ordförande är att få vår sektion ska bli mer
transparent och tydlig när det gäller kommunikationen innått. Jag skulle till exempel
viljaskapa en kalender där alla sektionsrelaterade events publikerades så snabbt som
möjligt, inklusive styrelsemöten, sektionsmöten och nämndevenemang. Detta skulle
motverka krockar och förenkla för studenter i deras planerande, men även förenkla
möjligheten att engagera sig och vara med på sektionsevent. Speciellt känns det viktigt
att styrelsemötenas datum ska finnas publikt, så att sektionsmedlemmar som vill besöka
mötena enkelt kan göra det. Jag vill även att de styrelse- och sektionsärenden som är
relevanta för alla sektionsmedlemmar sammanfattas på facebook och hemsidan för att
göra informationen mer tillgänglig.
Jag vill också skapa ett forum för regelbundna aktiviteter som inte är centrerade runt
festande och alkohol. Vi har i våran sektion CLW som fungerar bra och anordnar gasquer
och pubbar som sektionsmedlemarna kan gå på, men jag tycker det fattas något för att
skapa regelbundna sociala event som centrerar kring något annat. Ett exempel på sådant
event är tårtbyggartävlingen som hölls denna termin, vilket jag har förstått var väldigt

uppskattad aktivitet. Tanken är heller inte att det ska motsvara clek, idrottsnämnden
eller dylikt. Jag tänker mig mer olika sorters varierande evenemang, vars centrala syfte
är att umgås med andra sektionsmedlemmar och ha trevligt. Kanske kan Warbetsgruppen utvecklas för folk som är intresserade av att hjälpa till att skapa sådana
evenemang.
Vidare är jag väldigt intresserad av att fortsätta det strategiska arbetetoch utvecklingen
av sektionsarbetet. Jag tror att om vi kan effektivisera arbetet runt styrelsen så blir det
roligare att vara engagerad och sektionen blir bättre. Det kommer ge mer tid och ork för
de engagerade att göra arbetet bra och även möjligen göra annat som de vill utföra.
Exempel på detta är att undersöka idéen att ha mer regelbundna arbetsmöten, där alla
förstås är välkomna, men ledamoten, ettans representant, sekretarere samt ordförande
och vice förväntas deltaga. Där skulle mycket av det arbete som behöver utföras som
inte passar sig på styrelsemötena kunna utföras eller fördelas. Det skulle göra
styrelsemötena smidigare samt minska arbetsbördan på ordförande och vice
ordförande.Viktigt är dock att detta skerutan en centralisering av makten, att
styrelsemötena och sektionsmötena fortfarande är mötena där besluten tas.
Sammanfattningsvis anser jag mig både ha kapaciteten, kompetens, motivationen och
planerna för att kunna vara en bra ordförande, och däri avslutar jag min motvering till
min kandidation.

Vice Ordförande – Vide Richter

Jag vill först här hänvisa till min text om varför jag söker till ordförande. Min motivation
att kandidera till vice ordförande är nämligen samma som min motivation till att
kandidera till ordförande, det vill säga jag får möjlighet att arbeta med utvecklingen av
våran sektion på alla fronter. Mina idéer jag presenterade i den texten kommer jag också
driva oavsett om jag blir ordförande eller vice ordförande, och säkerligen även lite även
om jag inte blir vald till någon av posterna.
En del av att vara vice ordförande är att vara understöd till den som är ordförande. Där
anser jag mig vara en person som är ganska lätt att arbeta med, beredd att kompromissa
och alltid öppen för diskussion. Jag gillar dessutom att bolla idéer, även när det inte är
jag som ska ta beslutet, utan bara agerar som bollplank. Vidare anser jag mig vara en
person som båda är omtänksam och observant när människor runt omkring mig blir
stressade, pressade eller ledsna. Jag brinner dessutom för att hjälpa till, och är ofta
beredd att lägga mycket energi för att göra det när det behövs. Båda dessa sista
egenskaper gör att jag tror att jag kan vara till stor hjälp i situationer då
ordförandeskapet inte är en dans på rosor.
En annan del av att vara vice ordförande är det ekonomiska ansvaret, både som kassör
som ska registrera vart pengarna tar vägen men också som ansvarig för att pengarna
används rätt. Kassörskapet ser jag inte som något stort problem, jag är både snabb och
erfaren när det gäller användning av datorer för att registrera data och lär mig snabbt
nya program. Jag hoppas och tror därför att det inte kommer vara en uppgift som tar
varken stort fokus eller mycket energi från mitt övriga arbete inom sektionen, eftersom
jag ser det som en sak som behöver göras snarare än något som ska läggas mycket fokus
på.
När det gäller det ekonomiska ansvaret så har jag inte särskilt stor erfarenhet från
budgetar eller dylikt, men en viss insyn i vår sektionsbudget har jag fått från Ninas
redovisningar på styrelsemötena och de diskussioner som följt. Med tanke på att en
budget redan är lagd för nästa år och med tanke på att jag är beredd att lära mig tror
jagatt jag kan utföra även den uppgiften. Jag anser mig dessutom vara ansvarsfull och
ganska strikt när jag har ansvaret över något, ni kan förvänta er av mig att jag kommer
se till att våra gemensamma pengar inte slösas bort. Vilket dock inte innebär att vi ska
hålla allt för hårt på pengarna, eftersom de finns för att vi ska kunna utföra roliga saker.
Utifrån dessa tankar tror jag att jag har möjligheten att utföra ett bra arbete som vice
ordförande, och avslutar därmed min motivering.

Sekreterare – Joakim Persson

W är fortfarande en ung sektion där enormt mycket nytt och spännande händer hela
tiden. Jag har suttit med i twå aw sektionens tre olika styrelser som
mottagningsanswarig och tagit del aw många beslut. Att wara en del av dessa beslut är
något som jag nu saknar. Som sekreterare kan jag ha god öwerblick över allt wiktigt som
händer i sektionen och bidra rejält med min erfarenhet. Det finns få som warit så
sektionsaktiwa som jag sen sektionen startades och jag har många wänner från alla
årskullar som jag kan diskutera med, för att kunna representera en stor del aw
sektionen i en styrelsepost.
Jag är en glad och skämtsam person - men som jag wisat i NLG, två mottagningar och twå
styrelser ser jag alltid till att saker som behöwer göras, görs. Posten som sekreterare
passar mig enormt bra då jag får insikt i allt och samtidigt lämnar utrymme för nya
ambitiösa personer att ta andra mer specialiserade poster, som NLG-ordförande eller
SNO/PAS. Som sekreterare kan jag dokumentera sektionens arbete på ett bra sätt och
förmedla det widare till sektionsmedlemmarna, samtidigt som jag kan hjälpa nywalda
styrelsemedlemmar med tips för att komma igång med sitt egna jobb om det efterfrågas.
Den nya styrelsen skulle garanterat uppskatta min förmåga för matlagning och min
gästfrihet (styrelsemöte hemma hos mig war obligatoriskt ett tag...) medan sektionen
skulle uppskatta min goda förmåga att formulera mig i skrift och tal, som stärkts av tre
år som radioprogramledare samt flera kurser i retorik. Rösta på mig så ser jag till att
saker och ting blir gjorda på ett bra sätt!

Med wänliga hälsningar
Jocke

Sekreterare – Jenny Norrman

Mitt namn är Jenny Norrman och jag söker till sekreterare verksamhetsåret 13/14. Jag
är en glad och positiv person som tycker om att engagera mig. Jag är dessutom mycket
strukturerad och driven. Genom att vara med i styrelsen tror jag att jag kan bidra till
vidareutveckling och förvaltning av vår sektionsverksamhet. Jag har tidigare varit
väldigt engagerad i en gymnastikförening där jag bland annat planerat, arrangerat och
genomfört olika evenemang. Jag har dessutom varit ledare för olika tävlingsgrupper
under en sjuårsperiod. Under fyra av dessa år var jag huvudansvarig tränare. Som en
mycket involverad medlem i gymnastikföreningen har jag aktivt bidragit till
föreningsdemokratin.
Detta år har jag suttit som talman för W-sektionen då vi har arbetat med frågor såsom
reellt medlemsinflytande. Jag har tyckt att det har varit väldigt intressant och
utvecklande, vilket också är en av anledningarna till att jag nu vill engagera mig mer i
sektionen och dess arbete.

Webmaster – Gabriella Molinder

Hej!
Jag heter Gabriella, går i tvåan, och jag har sökt webmaster till nästa verksamhetsår.
Under mitt år som kommunikationsansvarig för sektionen väcktes mitt intresse för
sektionens hemsida, och jag vill nu kunna jobba helhjärtat med att utveckla den. I
nuläget tycker jag att hemsidan är lite sådär, och jag skulle helst vilja bygga om den helt.
Viktigast med hemsidan tycker jag är att den är snygg, lättnavigerad, tillgänglig,
uppdaterad och innehåller ALL info. Jag har lite skillz i webbdesign och annan
programmering, och jag tänker bli bättre på webbutveckling under sommaren.

Vice NLG – Anders Falk

Jag går för tillfället i årskurs två och under mitt första år var jag aktiv i NLG och var med
och anordnade flera event. Jag tycker att näringslivskontakt är både spännande och
roligt och jag har många idéer om hur NLG kan utvecklas. Mitt mål är framför allt att
göra NLG till en mer attraktiv grupp bland sektionsmedlemmarna, men även att få
utbildningen Energi & miljö mer känd bland företag. Jag hoppas att jag får ditt stöd!

Ordförande NLG – Sofie Malm

Hej,
Mitt namn är Sofie Malm och jag kommer börja år 4 på Energi och Miljö nästa termin.
Anledningen till varför jag kanske verkat lite frånvarande detta år är för att jag är på ett
utbytesår i Montreal, Kanada. Innan jag flyttade till Montreal var jag aktiv i NLG (bland
annat) och började redan då spåna på att söka till ordförande.
Varför jag vill bli ordförande är för att jag ser en väldigt stor potential i denna grupp.
NLG är en viktig del av sektionen, både när det gäller kontakter med näringslivet och när
det gäller att få pengar till sektionen så vi kan genomföra vår mottagning till exempel. Vi
är fortfarande i startgroparna och jag tror vi behöver en mer långsiktig och tydlig plan
vad vi vill att NLG ska vara och vad vi kan göra för vår sektion.
Min framtida vision för NLG är en stark grupp med bra sammanhållning. Detta ska
uppnås med tydlig kommunikation och brett ansvarstagande. Alla ska känna att de har
möjlighet att utvecklas inom gruppen och bidra efter egen förmåga. Vi ska vara
ambitiösa, jag vill att alla som varit med i NLG ska vara några erfarenheter och/eller
kontakter rikare. Till sist får man inte glömma bort att ha kul, det ska aldrig kännas
jobbigt att vara med i NLG.
Jag har redan massor med idéer till möjliga projekt och hämtar inspiration från både
vänner på andra universitet och projekt de har på min nuvarande skola här i Kanada. Jag
hoppas att ni känner hur taggad jag är för att, tillsammans med er, driva NLG till en
framgångsrik verksamhet.
DSSG – Amanda Sievers och Elin Malmgren

Varför ni bör välja oss till DSSG:
-

För närvarande ser det ut som att ingen annan vill ha detta förtroendeuppdrag.
Vi vill ha detta förtroendeuppdrag.
Ni vill under nästa år ha sångböcker, sektionstshirts, att den blivande ettan ska
kunna köpa ovvar, olika episka märken osv.
Vi vill också att ni ska ha det, och hade tänkt fixa allt detta och lite till så länge
pengarna räcker till.
Elin Malmgren är rätt awesome men kommer vara i Norge.
Amanda Sievers är helt okej.

Mvh
Amanda Sievers & Elin Malmgren

Kommunikationsansvarig – Elham Kalhori

Jag är väldigt intresserad av internet, där jag läser och skriver om genus,
kommunikation och kultur. Jag gillar att arbeta med text och påverka människor med
hjälp av text, genom olika sociala medier (där jag har konton på typ alla som finns). Om
jag inte hänger vid datorn eller telefonen umgås jag helst med vänner, läser, lagar mat,
startar feministiska studiecirklar, läser kvällskurser, spelar musik eller tar på mig olika
sidouppdrag för att det finns så mycket som är kul.
Jag är intresserad av att jobba med sektionens kommunikation främst av anledningen
att jag är väldigt intresserad av kommunikation. Att få jobba för sektionens räkning
känns som ett utvecklande uppdrag, då den är stadig som organisation men ännu ganska
ny i sitt varumärke. Inom kommunikation intresserar jag mig för interaktionen mellan
sändare och mottagare, som skapas genom text och grafisk form. Mitt främsta fokus
kommer ligga på hur vi kan kombinera information i snabba flöden som sociala medier
med nyhetsbrev och affischering på ett sätt som fångar sektionens medlemmar och
stärker intresset för sektionsaktivitet.
Tidigare erfarenhet har jag bland annat från 30hp kommunikation på SU. Jag var även
kommunikationsansvarig för projektgruppen Den Reflekterande Ingenjören läsåret
2012/2013 på KTH, och hade hand om all text och grafik i sociala medier, affischer,
flyers etc. Jag arbetar också med text i större utsträckning, då jag är skribent för
Osqledaren.

Bollkalle – Sara Trulsson

Så, varför Bollkalle? Frågan för mig när jag blivit nominerad till Bollkalle var snarare
"Varför inte Bollkalle?". Jag älskar bollsporter, skulle gärna göra något för sektionen och
tycker att det varit oerhört roligt att spela ihop med er!
Jag tror att det finns många som skulle vilja spela ihop relativt regelbundet och om jag
blir Bollkalle kommer jag särskilt vilja satsa på Innebandy, Volleyboll (ute och inne),
Basket (ute och inne) samt varför inte lite "för-skojs-skull"-hockey eller lite vårfotboll?
Möjligheterna är många, och jag hoppas få in många idéer och önskemål på hur ni skulle
vilja ha det!
M.W.H. Sara

Jämlikhetsnämndens ordförande – Elham Kalhori

Jag kandiderar till posten som Jämlikhetsnämndens ordförande. Detta för att jag brinner
för jämställdhetsfrågor och arbete kring dessa. Jag motionerade själv för nämndens
uppstartande, och har under vårterminen 2013 ingått i W och CL:s gemensamma JMLgrupp, där vi utförde ett förarbete för att ta fram en likabehandlingsplan för sektionerna.
Genom arbetets gång utfördes nulägesanalyser över hur sektionerna uppfattar
jämlikhet, vilket jag tar med mig.
Jag ingår även i en motsvarande grupp inom THS, där jag med representanter i THS
ledningsgrupp tar fram ett underlag för kårens centrala jämställdhetsarbete, som når ut
till övriga THS från och med nästa läsår. Arbetet i dessa grupper har gjort mig väl
förberedd inför uppdraget som ordförandeskap för Jämlikhetsnämnden skulle innebära.
Vid sidan om detta har jag läst genusvetenskap på SU. Jag är även skribent för
Osqledaren, där jag fått chansen att granska KTH:s jämställdhetsarbete, både sett till
sektionsaktivitet som fakulteten i sig. Jag har genom detta bildat kontakt med KTH:s
vicerektor för jämställdhet och fakultetsförnyelse, anställda vid institutionen Genus,
organisation och ledning på ITM-skolan, och övriga engagerade i jämlikhetsarbete på
skolan. Jag ser detta som goda förutsättningar för att kunna leda W-sektionens
jämlikhetsnämnd, och hoppas på att få chansen att göra detta!

Jämlikhetsnämndens ordförande – Khalid Rhaouz

Hej,
Mitt namn är Khalid Raouz, personnummer 8501067758. Just nu följer jag studier inom
CENMI-2 och har nominerat mig själv till en post inom jämlikhetsnämnden. Syftet med
detta brev är att förklara tydligt varför jag vill arbeta med dessa frågor och varför jag
skulle kunna utgöra en tillgång för sektionen för energi och miljö, när det gäller ämnet
jämlikhet.
Som jag skrev i samband med nomineringsmejlet så är jämlikhetsfrågor en hjärtefråga
för mig. Jag kom undan studieavgifter ty jag hade ett permanent uppehållstillstånd, hur
gör de som har oturen av att fortfarande endast ha en tidsbegränsad en, eller inte har
något tillstånd över huvud taget? Ja, de väntar och medan tiden går, ger de upp
drömmen om en utbildning. Jag har en syster som är utbildad ekonom med en Masters
examen inom handel men som fortfarande lever i ett land där män styr, ligger på topp
och ser ner på det kvinnliga könet. Detta oberoende på hur stark individen presterar!
Det är min högsta prioritet att hjälpa henne ut därifrån någon vacker dag. Sverige är inte
ett jämställt samhälle än, men det är ändå ett av världens få länder där jämställdhet
diskuteras utan tabu eller begränsningar.
Jag har arbetat med läxhjälpen inom en ideell organisation där jag har varit med och
hjälpt barn från segregerade områden i Stockholms län. Jag har pratat med dessa barn,
hört vad de har att säga om skolan och hur de såg på framtiden. Jag har motiverat,
uppmuntrat och hoppades på att kunna lämna ett avtryck som varar så långt som
möjligt så att den hinner guidar dem mot bättre beslut i framtiden. Två av mina elever
hade två olika funktionshindringar, detta gjorde att jag behövde anpassa mig och
anpassa omgivningen så att de kunde klara sig bättre. Jag har en djup förståelse för vad
andra går igenom oavsett kön, sexuell läggning, ålder eller etnicitet samt sätter mig alltid
i andras skor innan jag uttalar mig om något. Ty jag kommer så väl ihåg den dagen då jag
själv önskade att andra gjorde det för mig. Innan de dömde mig såklart!
Ok, jag har gjort det ena och det andra! Men varför passar jag bra inom
jämställdhetsnämnden? Att jag skulle passa bra för det uppdraget är något som går hand
i hand med hur jag känner för jämlikhetsfrågor. Det är ingen tvekan om att jag tycker att
avgifter för utländska studenter är orättvisa, att det saknas lite mer multikulturell
stämning på sektionen. Speciellt om man nu tittar på hur stor och guld värd mångfald vi
har bland sektionens medlemmar! Det finns hellre ingen tvekan om att våra
sektionslokaler behöver handikappanpassas och att många av sektionens medlemmar
har sexistiska åsikter som borde bekämpas genom informativa evenemang. Just
faktumet att jag är medveten om dessa problem och har varit insatt i ämnet samt
befunnit mig nära problemen flera gånger, gör att jag är så
säker på att jag kommer att göra ett bra jobb inom jämlikhetsnämnden.
Hälsningar,
Khalid Raouz

Revisor – Erik Niemeyer

Hej!
Mitt namn är Erik Niemeyer och jag går andra året på CL. Jag är en organiserad och
strukturerad person som tycker om när saker går rätt till. Jag kandiderar till posten som
revisor för Sektionen för Energi och Miljö för att jag skulle tycka att det vore väldigt
roligt att lära känna en av de bästa sektionerna på KTH bättre. Jag tror att jag som
revisor kan vara den som utan problem kan se till att inga misstag begås, vilket är en roll
som en revisor bör kunna ta. Det viktigaste i mitt arbete som revisor kommer att vara att
er sektion fortsätter utvecklas mot den bästa på KTH.

Revisor – Alexandra Agdelius

Hej.
Mitt namn är Alexandra Agdelius och jag är 27 år. Sedan 2008 har jag gått på CL. Jag är
intresserad av revisorjobbet eftersom det är något jag skulle vilja lära mig mer om och
det finns inget bätrre sätt att lära sig än att jobba med det. Jag har tidigare varit aktiv
imon CLM och varit sektionslokalsansvarig för CL år 11/12, därför skulle det vara kul att
få engagera sig i en annan sektion.
Mvh Alexandra
Ifall det är något mer ni undrar tveka inte att höra av er.
0708-692616, agdelius@kth.se
Revisor – David Pettersson

Hej mina vänner!
Jag heter David och går CL2 med den bättre inriktningen. Jag har sökt den här posten då
jag gärna vill komma lite närmre W och för att jag tror att jag kommer göra ett bra jobb.
Mina styrkor är att jag är väl insatt i CL:s styrdokument och har sett mkt av en revisors
arbete utifrån sekreterar-perspektiv. Jag är även Revisor för CL just nu, och har då
genomgått en ekonomi-utbildning på SSCO för at kunna revidera ekonomin.
Nu till mina svagheter. Jag kommer iv år att lämna vårt vackra land för Singapore och
därav fysiskt inte kunna närvara alls mellan januari-juni/juli. Jag är öppen för att göra en
överlämning eller att sitta kvar på posten och hålla mig uppdaterad via mail och andra
elektroniska hjälpmedel. Under hösten kommer jag även att vara engagerad inom CLs
arbete vilket kan komma att begränsa den tid jag kan lägga ner på att närvara vid möten.
För att sammanfatta:
Styrkor: Djupt engagerad och kommer göra mitt bästa för att ge sektionen möjlighet att
bli bättre och att allt går bra o rätt till. Har viss erfarenhet

Svagheter: Kommer vara på annan plats och i annat engagemang vilket begränsar min
möjlighet att sitta med under möten och vara närvarande rent fysiskt.

Ledamot ENIA – Viktoria Wiking

Hej!
Jag heter Viktoria och går mitt andra år här på Energi och Miljö. Jag kandiderar till
ledamot för ENIA eftersom jag vill arbeta för att öka möjligheterna för studenterna att
åka på sommarpraktik utomlands. Det här är något jag brinner för eftersom jag tror det
är väldigt utvecklande för studenter att åka på praktik, speciellt skulle det vara givande
för de som senare planerar att arbeta utomlands.
Jag tror att jag skulle kunna göra ett bra arbete i och med att jag tidigare i år deltagit i
planeringen av projektet Den Reflekterande Ingenjören och där lärde mig mycket om
dels att arbeta i grupp under ett längre projekt samt hur man driver ett projekt framåt.
Tack för att ni läste!
Valberedning och Styrelseledamot – Sara Edvardsson

Hej, här har ni mig! Sara Edvardsson, en framåtsträvande teknolog som söker spänning
och äventyr. Nominerad till styrelseledamot och valberedningen, vilket jag med fröjd
accepterade.
Styrelseledamot förknippas hos mig själv som ett spännande arbete där möjlighet att
utvecklas är stor, samt att man får delta i styrelsens arbete för sektionen. Denna post likt
valberedningen ger mig även en möjligheten att knyta nya betydelsefulla kontakter.
Valberedningen associerar jag till en intressant post där man får söka upp och träffa
många nya människor samt få en inblick i styrelsens arbete.
Egenskaper som jag besitter som jag anser vara viktiga är att jag är en organiserad
person som är öppen för nya utmaningar. Älskar även att möta nya människor och ta del
av vad andra har upplevt och deras erfarenheter, då varje människa är unik.

Styrelseledamot – Kajsa Lundgren

Hej!
Mitt namn är Kajsa Lundgren och jag är 20 år gammal. Jag kandiderar till posten som
styrelseledamot då jag vill få en djupare förståelse för hur sektionen fungerar och vara
med och påverka dess utveckling.
Tidigare har jag suttit med i styrelsen för Skellefteå Avel- och Ryttarförenings
ungdomssektion som ordförande. Detta är mitt första år på KTH och jag var med i
ARMADAs loungegrupp i höstas och har under våren varit med i planering och
genomförande av 2års-gasquen. Nu känner jag att det skulle vara roligt att engagera mig
ordentligt i vår fantastiska sektion.
Jag är duktig på att lyssna på och ta till mig andras idéer samtidigt som jag inte drar mig
för att komma med egna förslag och synpunkter. Planering ligger mig varmt om hjärtat
och jag ser fram emot att vara med och visa sektionens framfötter under nästa år.

