Verksamhetsplan juli 2013 – juni 2014
Sektionen för Energi och miljö

Sektionen
Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att
antalet programstuderande studenter ökar. Sektionens medlemsantal bör således öka och det ska vara
enkelt och kul att engagera sig. Det är även viktigt att informationen som ges från sektionen är
lättillgänglig och tydlig. Representanter för sektionen ska se till att göra sektionens namn känt på KTH,
samt programmets namn känt hos för företag.

Styrelsen
Under året kommer styrelsen att arbeta med att genomföra verksamhetsplanen och se till att sektionen
utvecklas i en positiv riktning. Under verksamhetsåret 2013/2014 ska styrelsen arbeta för:
 Att det ska bli en bättre kommunikation mellan sektionens nämnder.
 Att förbättra kommunikationen mellan nämnder och styrelsen. En idé på hur det skulle kunna
lösas är till exempel skapandet av ett nämndråd.
 Att styrelsen ska sträva efter att medlemmarna har stort inflytande i sektionen och att det är ett
högt deltagande av sektionsmedlemmar på sektionens aktiviteter.
 Att styrelsen är insatt i JML-arbetet1 och ser till att JML-planen uppfylls och uppdateras under
året.
 Att om eventuella utbytesstudenter knyts till sektionen ska det undersökas hur de kan involveras
i den vanliga sektionsverksamheten.
 Att arbeta för att fler sektionsmedlemmar engagerar sig.
 Att sektionsengagemang ska gynnas genom att göra det roligare och mer givande att vara aktiv.
Det innebär även att sektionsengagerade ska få mer belöning för att de arbetar åt sektionen.
 Att det ska vara fördelaktigt för programstuderande att vara sektionsmedlemmar. Det kan
handla om att ge sektionsmedlemmar billigare pris och företräde till platsbegränsade aktiviteter.

Ekonomin
Vice ordförande är ansvarig för ekonomin i sektionen. Vice ordförande ska under året fortsätta arbetet
med att skapa en enkel och tydlig struktur för sektionens ekonomi och även planera vissa långsiktiga
utgifter. Detta genom:
 Att sektionen fortsätter spara pengar till att köpa en sektionsfana. Fanan är beräknad att kunna
köpas perioden 2014-2015.
 Att belöna dem som arbetar inom NLG. En del av NLG:s intäkter bör stanna inom NLG och
användas till roliga aktiviteter och teambuilding.

1

JML = Jämlikhet, Mångfald, Likabehandling

Kommunikation
Sektionens kommunikation ska vara enkel och tydlig. Under året ska sektionens interna och externa
kommunikationssystem fortsätta att utvecklas. Detta genom:
 Att kommunikationsansvarig ska jobba för att utveckla nyhetsbrevet och fundera ut ett bra
system för hantering av mailadresser.
 Att Kommunikationsansvarig och Webmaster ska jobba för att utveckla sektionens hemsida,
eventuellt genom en hel ombyggnad. Mål för hemsidan är att den ska vara lättnavigerad, väl
uppdaterad och innehålla all relevant information om sektionen, både för medlemmar och ickemedlemmar.
 Att kommunikationen från sektionen utåt ska vara seriös, snygg och enhetlig. Detta är extra
viktigt i NLGs arbete.
 Att kommunikationsansvarig arbetar för en mer enhetlig kommunikation, och samordnar med
framför allt NLG, Mottagningen och Webmaster.
 Att Kommunikationsansvarig arbetar för att upprätthålla en god kontakt med THS Centralt och
de andra sektionerna. Ett konkret exempel på detta kan vara att skicka julkort.
 Att Kommunikationsansvarig tar mer ansvar för att framföra info från THS Centralt till sektionen,
till exempel info om KF2, genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och affischer.
 Att Kommunikationsansvarig jobbar för bättre affischeringsytor i Gråttan, och ett bra samarbete
med CL gällande affischeringsregler och liknande.

CL – Sektionen för Civilingenjörer & Lärare
Arbetet med att ha en god relation med CL ska fortsätta och CL och W ska samarbeta på de områden
som rör bägge sektioner. Detta genom:







Att styrelserna för sektionerna ska lära känna varandra och ha en god kommunikation.
Att gemensamma aktiviteter, utöver pubverksamheten, ska ordnas minst en gång per termin.
Att sektionerna har någon gemensam aktivitet även under mottagningen.
Att utveckla gemensamma mål med CLW3.
Att aktivt arbeta för att få en bättre trivsel i sektionslokalen.
Att de delar i JML-planen som är gemensamma med CL ska upprätthållas och uppdateras
tillsammans med CL under året.

Ettans representant
Ettans representant har under året till uppgift att försöka få ettans röst hörd i styrelsen. Detta genom:
 Att om någon i ettan har något den tycker bör tas upp i styrelsen ska det gå att kontakta ettans
representant för att be den göra det.
 Att Ettans representant ska arbeta för att se till att det finns aktiviteter inom sektionen som även
passar ettan.
 Att hjälpa till att informera ettan om hur det går till att engagera sig i sektionen, vad som händer
i sektionen och hur det går att själva använda sektionen för att anordna roliga saker.
2
3

Kårfullmäktige
ClubWästeriet, sektionenernas gemensamma klubbmästeri.

 Att Ettans representant hjälper till och påminner om saker som ettan gör för första gången, till
exempel kursanmälningarna till vårterminen.

Mottagningen
Mottagningen är sektionens största evenemang varje år och även den första kontakten de nya
studenterna får med sektionen. Mottagningen ska därför sträva efter:
 Att samarbeta och öka sammanhållningen med CL. Detta kan ske genom minst en gemensam
aktivitet.
 Att ökad sammanhållning inom sektionen.
 Att minska vi-och-dom-känslan mellan mottagare och n0llan.
 Att göra sektionen synlig på campus.
 Att sektionens värderingar ligger till grund för mottagningen och att mottagningen ska jobba för
jämlikhet och likabehandling.
 Att aktiviteterna under mottagningen ska vara frivilliga och ingen alkoholhets får förekomma.
 Att mottagningen ska lyfta fram det positiva med sektionsengagemang.

CLW
CLW är sektionens klubbmästeri som drivs tillsammans med CL-sektionen. Under verksamhetsåret ska
klubbmästaren tillsammans med övriga i CLW arbeta för:
 Att det ska bli tydligt att CLW finns till för både W och CL.
 Att CLW ska bli mer synligt för andra sektioner och ha mer kontakt med dem.
 Att det ska vara pub varje tisdag och att det även ska försöka arrangeras pub några fredagar per
termin.
 Att det ska läggas energi på att dra mer folk till pubarna och få dit mer blandade grupper.
 Att W:s sektionsmedlemmar ska ha två gasquer per termin att gå till.
 Att sektionen i första hand ska använda sig av CLW vid arrangerandet av fester och event.

Studienämnden
Studienämnden är sektionens utbildningsorgan. Nämnden har till uppgift att följa och utvärdera
de kurser som är obligatoriska inom Energi och miljöprogrammet, samt se till att programmet utvecklas i
en bra riktning. Under verksamhetsåret 2013/2014 ska Studienämnden arbeta för:
 Att det är ett öppet klimat mellan programmets studenter, programledningen och kansliet.
 Att tillhandahålla programmets studenter information om vilka rättigheter och skyldigheter de
har gentemot KTH.
 Att alla studenträttsfrågor behandlas och löses på bästa sätt.
 Att det utses en internationell representant som har ansvar att bevaka sektionens internationella
arbete, ha kontakt med programmets internationella koordinator, samla information från
programstudenter som studerat utomlands och gå på internationella THS-evenemang.
 Att det utses masterrepresentanter.
 Att studiemiljönämndens ordförande, SNO, ska vara informerad om all kontakt som sektionen
har med KTH och ITM:s kansli.

 Att koordinera och utvärdera kontakten som sker mellan sektionen och KTH. Så som öppet hus,
studievägledning, utbytesinformation samt information för val av master.

PAS
PAS är sektionens programansvariga student, som har till uppgift att föra en dialog med studenter och
kansli kring programmets utveckling. Under verksamhetsåret 2013/2014 ska PAS arbeta för:
 Att masterkatalogen uppdateras enligt den nya mallen.
 Att rapportskrivning och muntlig presentation implementeras tidigt i utbildningen under EKMkursen i form av professionella föreläsningar och övningar.
 Att en handbok i rapportskrivning skapas eller väljs ur befintlig litteratur. Handboken, som
introduceras under EKM-kursen, ska därefter ligga till grund för samtliga rapportskrivningar
under utbildningen.
 Att studenterna på Energi och miljö i större utsträckning tränas i projektarbeten och
redovisningsteknik under utbildningen.

Näringslivsgruppen (NLG)
Näringslivsgruppen engagerar programstudenter och arbetar bland annat med att hålla en kontakt med
organisationer och näringsliv. Under nästa verksamhetsår kommer NLG framförallt att arbeta med:
 Att förvalta och fördjupa NLG:s befintliga kontakter, samt utöka samarbetet med andra
sektioner.
 Att fortsätta utveckla samarbetet som håller på att utformas med Siemens i början av nästa
verksamhetsår. Det kommer behöva utses någon som är ansvarig för detta.

W-spexet
W-sektionens spexnämnd skapades under våren 2013 för att ta tillvara på den talang som finns inom
sektionen och ge utlopp för sektionsmedlemmarnas kreativitet. Huvudsyftet med nämnden är att för
varje verksamhetsår, även kallat spexår, ordna och sätta upp ett spex. Märk att spexår och styrelsens
verksamhetsår inte nödvändigtvis måste sammanfalla, ett spexår behöver inte heller vara två terminer.
Nämnden kommer under året:
 Att underhålla och framföra gyckel under fester eller liknande som sektionen ordnar, om spexets
medlemmar finner det lämpligt.
 Att ordna och sätta upp spex.

Idrottsnämnden
Idrottsnämnden är nämnden där sektionsmedlemmarna kan träffas och sporta tillsammans. Under
verksamhetsåret kommer idrottsnämnden:
 Att planera och ansvara för sektionens Åre-resa.
 Att ordna olika sorters idrottsaktiviteter för sektionsmedlemmarna.

Jämlikhetsnämnden
Om nämnden skapas kommer den under året bland annat arbeta med:
 Att implementera sektionens JML-plan
 Att uppdatera sektionens JML-plan.
JML står för “jämlikhet, mångfald och likabehandling”.

ENIA
ENIA (Energy and environmental Internships Abroad) är en nämnd som arbetar med att ordna unika
internships för W-studenter på internationella universitet. Under verksamhetsåret kommer ENIA:
 Att fortsätta lägga grunden för nämnden
 Att sikta på att skicka iväg de första studenterna på internships 2014.

