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1 Visionen
1.1 Inledning
Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig.
Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt karaktär som konkritiseras och bryts
ned 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. Verksamhetsplanen
2.1 Inledning
Verksamhetsplanen 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 visionen,
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
Flera nya nämnder har startats så som jämlikhetsnämnden, ENIA, spexnämnden. Det har
även startats en arbetsgrupp. Vi är överlag dock inte nöjda med antal
aktiviteter/engagemang.
Nämnd och motionsmall blev färdig den 1/1-13. De kom dock inte upp på hemsidan
förens början av juli 2014, men mallarna presenterats på första SM efter jullovet.
Checklistor för organisering av aktiviteter har inte färdigställt. Tanken är att ha listorna
för att öka tillgängligheten. Däremot har ett större Jämlikhets-, Mångfalds- och
likabehandlingsarbete startats upp och Jämlikhetsnämnden skapats. Därför har inte
arbetet fallit mellan stolarna, utan kommer föras vidare. Om slutresultatet blir
checklistor eller inte är upp till Jämlikhetsnämnden.
Programansvarig student (PAS) och studienämndsombudet (SNO) har hållit sig
uppdaterade om antal avhopp från programmet. Avhoppen skedde framför allt i början
av året. Situationen med att många studenter upplever ett prestationsfokuserat
studieklimat har tagits upp med KTH och de ska ändra sin framtoning.

2.3 Ekonomin
Sektionens omsättning har ökat rejält. Årets omsättning är på 641 000 kr, jämfört med
föregående års omsättning på 211 000 kr. Den stora ökningen beror dels på att
sektionen hade vår första helt egna mottagning, att sektionen ordnade en Åre-resa
under studentveckorna, att studienämndsombudet (SNO) fick mycket projektpengar
från ITM-kansliet och att 2Års-gasquen hade en hög omsättning.
Sektionen gick under året 205 600 kr i plusresultat. Det beror till stor del på att
studienämndsombudet (SNO) har kvar 167 000 kr i form av projektpengar, samt att 10
000 kr har sparats till en fana för sektionen.
50 000 kr av sektionens tillgångar ligger på ett sparkonto som öppnades under året. Att
ha pengarna på ett sparkonto gör att sektionen får ränta på pengarna.
En större utgift under året var då sektionen köpte vår del av CLW för 35 000 kr.
Under året har sektionens bokföring förts in i ett bokföringssystem och en kontoplan
och en budget för sektionen har skapats.
Ökade kontakter med näringslivet har skett. Till exempel ökade antal medverkande
företag under mottagningen 2012.
För att underlätta och informera sektionsmedlemmar om vilka ekonomiska möjligheter
som sektionen har togs en mall för att söka pengar och ett informationsdokument fram.

Mallen och dokumentet presenterats på första sektionsmötet efter jul. De kom upp på
hemsidan i juli 2014.

2.4 Kommunikation och PR
Ett mycket snyggt nyhetsbrev för sektionen har skapats.
Grafisk profil har utarbetats av Gabriella
Posten kommunikationsansvarig i sektionsstyrelsen har skapats.
En officiell Facebook-sida för sektionen har skapats.
En välfungerande och strukturerad hemsida är ännu inte skapad, men arbetet kommer
påbörjas under nästa verksamhetsår (2013/2014).
Informationsflödet inom sektionen har ökat och strukturerats. Till exempel
svarsfrekvenserna på utvärderingar har ökat. Sektionen har arbetat med inspring,
affischer, utskick, nyhetsbrev och andra typer av påminnelser. Men det upplevs som
svårt att nå ut med information till alla.
För att kommunikationen med THS ska bli bra åt båda hållen har THS olika råd besökts
av sektionens representanter. Stora THS evenemang har marknadsförts inom sektionen.
Sektionen har arbetat för att förbättra relationen till andra sektioner på KTH.
Samarbetet med CL har fördjupats. Två näringslivsevenemang har genomförts
tillsammans med Elektro. Styrelsen har representerats på flygs styrelsepub och SSCOs
cocktail party. Inledande kontakter har tagits för gemensamma engagemang med andra
sektioner. Idrottsnämnden arrangerade en av THS grenar. Styrelsen har även velat ta
kontakt med andra W-sektioner på andra högskolor och universitet i Sverige, men har
inte genomfört detta.
Samarbetet med CL har skett genom en gemensam styrelseteambuilding, kontinuerliga
lunchmöten mellan ordförande och vice ordförande i sektionerna och gemensamma
aktiviteter mellan sektionerna. Sektionerna har även tillsammans lagt grunderna till en
alkoholpolicy och en jml-plan.

2.5 Sektionslokal
Posten sektionslokalsansvarig har skapats. Det har diskuterats en del kring att en
sektionslokalsgrupp borde skapas, men det har inte skett. Men det finns inskrivet i
överlämningen från sektionslokalsansvarige.

2.6 Struktur
I början av verksamhetsåret genomfördes flertalet stadge- och reglementesändringar
efter noggrann granskning av styrdokument. Diskussioner om stadgar och reglemente
har förts kontinuerligt i styrelsen. En strategisk diskussion om sektionens organisering
har förts och bland annat en styrelseledamot och en arbetsgrupp har skapats. Detta för
att lätta arbetsbelastningen på vissa poster.
Posten valberedning har skapats under året.

2.7 Övrigt
Sektionen har arbetat för att förbättra möjligheterna att studera utomlands. Under året
har en internationell koordinator på ITM-kansliet utsetts, fler studerande har sökt och
ska åka på utbyte och antalet egna utbytesavtal har ökats. En grund har lagts för
forskningspraktik utomlands.
Grund för ny master-katalog har lagts av Johannes.
Programansvarig student (PAS) och studienämnsombudet (SNO) har upprättat en
diskussion om strukturering av kandidatexamensjobbet.
Programansvarig student (PAS) har arbetat för att få in mer presentationsteknik i
programmet.
En mall för hur kursutvärderingar ska se ut har skapats av studienämndsombudet
(SNO).
Som en del i strategiarbetet för att göra det mer attraktivt att engagera sig anordnades
en förtroendegasque för att tacka alla som varit aktiva inom sektionen och
rekommendationsbrev skrevs till de förtroendeposter som under verksamhetsåret klivit
av.
Sektionen har under året använt sig av påverkanstorg och skapat en trend bland
sektionerna på KTH.
En fantastisk 2-års födelsedagsgasque anordnades av en gasquegrupp.
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