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Vice SNO

Under verksamhetsåret 2012/2013 har jag varit Vice-SNO för sektionen. Som
Vice-SNO har jag haft följande uppgifter:
Samarbetat med SNO och varit suppleant för denne för möten med
programansvariga, kursansvariga och/eller THS utbildningsrådet.
Haft ansvaret för studenternas studiemiljö, dvs. att se till att ev. materiella
skador i föreläsningssalar eller saknad av undervisningsmaterial rättas till.
Haft delansvaret för utformningen av kursutvärderingarna och att dessa skickas
ut och sammanställs.
Har deltagit i sektionens styrelsemöten och arbetat med övriga sektionsvalda.
Vad är det roligaste med posten?
Som Vice-SNO har jag kunnat delta och påverka sektionens arbete utan att vara
bunden till ett större ansvar som en ordinarie post innebär. Det roligaste med
posten har varit att:
 Få diskutera med och lära känna andra studenter inom W och andra
sektioner.
 Få inblickar i hur styrelsearbete fungerar och hur KTH är strukturerad.
 Kunna hjälpa studenter som har frågor eller hamnat i problem.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Jag sökte denna post för att jag är intresserad i utbildningsfrågor, velat få en
inblick i hur styrelsearbete och nämndarbete fungerar och framför allt att få
möjlighet att ge någonting tillbaka till sektionen. Saker att tänka på:
 Vara beredd på att hoppa in och hjälpa till i ordförandes arbete.
 Bra att kunna arbeta och leda en grupp som studienämnden som troligen
kommer bli mer etablerade nästa läsår.
 Kan själv bestämma hur mycket arbete man vill lägga ner, så det går att
anpassa posten till en själv på ett bra sätt.
 Se posten som en chans att bli bättre på att presenterar information och
ta in information i mötessituationer.
Viktigaste är att vilja lära sig saker så det är inget krav att ha stor erfarenhet av
liknande arbeten tidigare. Allt som allt har det varit en rolig tid med många
skratt och lärdomar.

Vice NLG
Vad är det roligaste med posten?
Det roligaste med posten är att träffa nya människor och samarbeta med dem för
att producera en lyckad event.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Det är viktigt att man vågar tycka till och inte är rädd för att göra fel. Det är även
bra om man är en extrovert person som gillar att träffa människor och knyta nya
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kontakter. Slutligen tycker jag att det är viktigt att man kan
samarbeta med olika sorters människor och kompromissa om
det krävs.

Den som säljer grejer (DSSG)
Vad är det roligaste med posten?
Kontakten med sektionsmedlemmarna!
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Sök med hjärtat, inte med skallen!

Sektionslokalsansvarig
Vad är det roligaste med posten?
Det roliga med posten är att han får tycka till och påverka sektionslokalen, gärna
lägga till en egen rolig "touch" så som namn på mikrovågsugnarna m.m.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Du som söker denna post bör vara social. Du behöver inte ha stenhård koll på
dina arbetsuppgifter när du tillträder. Men du måste vågar fråga runt då du
organiserar städning för många individer och du ofta får agera kontaktperson åt
gr8n's vägnar. Var inte rädd heller att bli bundis med några andra
förtroendevalda, det lönar sig! Personligen har jag haft mest nytta av min
kontakt med CLW & W-ordförande.

Valberedning

Valberedningen är en post som innebär att du sköter hanteringen av kandidater
och nomineringar till olika val. Dessutom innefattar posten att du med ditt
positiva humör försöker tagga folk till att söka till poster. För närvarande är
Niklas Andersson och Lovisa Lundgren i tvåan valberedning. Hör av dig till oss
om du har frågor som rör valen eller valberedningen som post! :)
Vad är det roligaste med posten?
Det roligaste med att vara del av valberedningen är att hitta kandidater till
posterna! Denna post är av naturen en mingelpost vilket innebär att man
kommer i kontakt med massa sköna människor i sektionen.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
När man söker denna post är det bra att ha ett stort nätverk eller lätt kunna
prata med människor. Det underlättar när du ska hitta potentiella kandidater.
Det är även bra att kunna tagga folk till att söka och bidra med positiv energi. :)

Boll-Kalle
Vad är det roligaste med posten?
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Det roligaste med posten är att det är en väldigt aktiv post där
man får syssla med roliga saker och träffa stora delar av
sektionen.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Du bör ha ett brett idrottsintresse och vara öppen för att testa nya sporter.
Sektionsmedlemmarna har väldigt varierande intressen så det gäller att lyssna
på alla.

Webmaster
Vad är det roligaste med posten?
Man får lägga upp protokoll och handlingar på hemsidan! Man får pilla med
hemsidan och göra den fin :)
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Inte så dumt att ha lite programmeringsvana. Vi kör wordpress så man kommer
väldigt långt utan att kunna programmera, men vill man skriva om funktioner
och ändra mer övergripande utseende är det ett måste.

Revisor
Vad är det roligaste med posten?
Att få lära sig så mycket om sektionen och alltid kunna ha koll på det senaste.
Arbetet tar inte så mycket tid men fyller ändå en viktig funktion i sektionen.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Att kunna vara objektiv och granska protokoll och rapporter kritiskt. Det är även
bra om du som söker till revisor tycker om att hålla koll på sektionen, gå på
möten och till viss del tolka stadgar och reglementen.

Ordförande för ENIA
Vad är det roligaste med posten?
Den positiva inställningen för ENIA som många studenter på sektionen och
personal på kansliet har. Det är kul att många tror att arbetet med ENIA kan
komma att bli betydelsefullt för sektionens utveckling såväl som för
studenternas personliga utveckling.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Att vara strukturerad, organiserad, samordnande, ha tålamod och
anpassningsförmåga är bra egenskaper. Det är bra att du tror på idén kring ENIA
och tycker att internationella möjligheter är kul överlag. Du ska vara medveten
om att posten motsvarar att vara projektledare och därmed mycket jobb
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eftersom du måste forma en stor del av arbetet från grunden och
vara en länk för övriga som söker kommittén. Du bör vara bra på
att fördela arbetsuppgifterna och inte gå in med inställningen att du ska fixa allt
själv, samt kunna sätta rimliga mål för vad ENIA ska kunna åstadkomma under
sitt första år (alltså inte för höga). Det är också bra om du har energi och kan
peppa övriga sektionen och medlemmarna i kommittén eftersom en stor del
handlar om att sälja in ett koncept. Det är en bonus om man känner sig bekväm
och uttrycker sig bra i engelska när man skriver.

Ledamot I ENIA
Vad är det roligaste med posten?
Den positiva inställningen för ENIA som många studenter på sektionen och
personal på kansliet har. Det är kul att många tror att arbetet med ENIA kan
komma att bli betydelsefullt för sektionens utveckling såväl som för
studenternas personliga utveckling.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Att vara strukturerad, organiserad, samordnande, ha tålamod och
anpassningsförmåga är bra egenskaper. Det är bra att du tror på idén kring ENIA
och tycker att internationella möjligheter är kul överlag. Det är också bra om du
har energi och kan peppa övriga sektionen och medlemmarna i kommittén
eftersom en stor del handlar om att sälja in ett koncept. Det är en bonus om man
känner sig bekväm och uttrycker sig bra i engelska när man skriver.

Jämlikhetsnämndens ordförande
Vad är det roligaste med posten?
Att vara med och forma och driva en helt nystartad nämnd kring ett viktigt ämne.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Du bör vara intresserad av likabehandlingsfrågor och ha grundkunskaper på
området.
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