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Hej!
Jag heter Amanda Sievers och kandiderar till mottagningsansvarig för W-sektionens
mottagning 2014.
Jag går tredje året på Energi och Miljö, och har varit med i tre mottagningar: 2011 som
adepten, 2012 som LoL och 2013 som LoLchef. Alla gångerna har det varit en av
sektionsårets höjdpunkter och jag vill fortsätta att bidra till att våra nyintagna ska få underbara
men hektiska första veckor på KTH.
Att vara LoLchef var visserligen en lite extra inblick i hur mottagningens bakgrundsarbete ser
ut, men då jag kände att postens plikter inte var speciellt nya eller utmanande så jag vill ta
nästa steg: presidiet.
I sektionen har jag förutom mottagningsengagemanget suttit som DSSG från hösten 2012 till
nu. Mina tidigare erfarenheter från ledarskap kommer framför allt från scouterna, där jag
länge har arbetat med ledarskap i små och stora grupper samt hållit i olika projekt. Ett av de
större var en plats i ledningen för och ansvarig för allt program på ett scoutläger med 200
deltagare sommaren 2012. På grund av detta och mitt arbete som mottagare känner jag att jag
både har en förståelse för vad mottagningen innebär och vad som behövs som inom presidiet,
samt har ledarskapskompetens och vana nog för att klara av att sköta posten.
Delvis på grund av hur årets presidierekrytering har gått är en av de saker jag vill satsa på att
se över hur presidiet arbetar. Jag vill att det ska vara mer synligt, att arbetet ska uppfattas som
mindre otacksamt och att om möjligt arbeta för att förbättra rutiner så att arbetet med framtida
mottagningar ska gå lättare att genomföra.
Jag vet också att jag bara är en person med en bild av mottagningen så jag vill också satsa på
att ta in era åsikter om hur mottagningen kan förbättras för att så många människor som
möjligt ska trivas så bra som möjligt och för att fler ska kunna hitta saker de vill gå på.
Speciellt viktigt är det att föra diskussion med W:s nya sektionsmedlemmar från mastern i
Sustainable Technologies för att arbeta fram en bra lösning på hur de ska inkluderas.
Jag är efter kontakt med tidigare presidier förberedd på att arbetet är tungt och kan vara
otacksamt, men för mig är det värt det för en chans att skapa en så bra mottagning som
möjligt för nästa årskull W-are.
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