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Ettans representant
Monika Mizgalewicz

Jag kan börja med att säga att jag heter Monika Mizgalewicz. Det udda efternamnet är
polskt – det är där jag har mina rötter. Jag är 19 år gammal och kommer direkt från
gymnasiet. Trots att jag inte tog något sabbatsår tycker jag att mitt liv har varit och är
äventyrsfullt. Jag har jobbat och rest mycket och det har gett mig erfarenheter som jag
hoppas kan bli användbara i styrelsen. Jag har arbetat med arkivering och
dokumenthantering på Norrvatten och Danderydskommun. Dessutom har jag jobbat på
ett turistföretag där jag fick ta hand om större grupper av människor. Båda jobben har
lärt mig att ta ansvar och att samarbeta med andra.
Språkfärdigheter är aldrig fel så jag kan nämna att jag talar flytande svenska, polska och
engelska. Jag gick på Kungsholmens Gymnasiums internationella sektion och mina
föräldrar kommer från Polen. Jag är uppvuxen i en mångkulturell miljö och jag drar
nytta av det varje dag – mångkulturalitet gör det lättare för mig att se saker ur olika
perspektiv och påminner om hur viktigt det är att ha respekt för åsikter som skiljer sig
från dina egna.
Mitt största intresse är resor. Att uppleva olika kulturer har vidgat mina perspektiv och
fått mig att uppskatta världen på ett helt annat sätt. Min bästa resa någonsin
genomförde jag under våren 2014. Då fick jag chansen att åka till Indien – ett land som
jag sammanfattar med tre ord: colours, contrasts och cows. Resan blev en otrolig viktig
livsförändrande händelse för mig och kommer stanna med mig livet ut. Den är också
speciell för mig då den var ett projekt nästan enbart arrangerat och lett av eleverna,
däribland mig. Den krävde mycket arbete: planering, budgetering och kommunikation,
vilket jag är säker på kan bli användbart i framtiden.
Jag har alltid engagerat mig i fritidsaktiviteter – under gymnasiet gick jag på 6 olika
aktiviteter utöver skolan. Detta har medfört att jag kan hantera ett pressat schema och
tvingat mig till noggrann planering av tiden. Parallellt med den svenska skolan har jag
även gått på Polska Skolan vid Ambassaden i Stockholm. Där har jag fått testa på lite
skoltidnings- och kårarbete vilket var kul då man fick jobba kreativt med ett gäng
människor i olika åldrar med liknande intressen. Under min tid i Polska Skolan
engagerade jag mig mycket i det polska sällskapet i Stockholm vilket resulterade i att jag
fick Ambassadörens Pris 2011 och 2014.
Utöver detta är jag en helt vanlig tjej med båda fötterna på jorden och huvudet uppe
bland molnen. Jag har torrt humör och gillar naturskämt. Mottagningen och den första
månaden på KTH var väldigt välkomnande och inspirerande för mig och fick mig att vilja
engagera mig i skolan, både akademiskt och socialt. Ettans representant är inte den
mest centrala posten i en styrelse men den är definitivt viktig. Vi, ettorna är nya på
skolan och behöver bli en del av sektionens gemenskap. Jag skulle vilja bli vald till
styrelsen för att representera min klass och bidra till att hjälpa varandra komma in i
studentlivet. Dessutom skulle det vara ett härligt äventyr att hjälpa till att utveckla W
och göra sektionen ännu bättre än vad den redan är med ännu fler aktiviteter vars mål
är att integrera sektionen i sig, med andra sektioner och kanske till och med med andra
skolor. Tack!
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Ebba Arvidsson
Jag heter Ebba Arvidsson, går fösta året på Energi och Miljö och kandiderar till
posten som ettans representant. Jag är en social och glad person och har lätt att
prata med människor och knyta nya kontakter. Innan jag började plugga på KTH
tog jag ett sabbatsår efter studenten. Under det året jobbade jag på Bankernas
Depå AB som Kontantoptimeringsansvarig och reste i två månader till bland
annat Australien, Nya Zeeland och Hong Kong.
Jag kandiderar till posten av lite olika anledningar. Den första är att jag tror att
det är kul och spännande att få representera min klass gentemot styrelsen och
vice versa, att få insikt i sektionen, och engagera mig och påverka den, sen att få
testa på styrelsearbete är något som jag tycker verkar väldigt roligt och lärorikt.
En av anledningarna till att jag valde att plugga på just KTH är att det finns
mycket roliga saker att engagera sig i och skapa nya kontakter, vilket jag tror att
jag skulle få göra som ettans representant.
I gymnasiet fick jag chansen att segla till bland annat Marocko och England med
klassen och under en av de resorna var jag motsvarande ettans representant fast
mellan mina klasskamrater, lärare och besättningen på båten. Det tycker jag var
en nyttig erfarenhet och jag tror att den kan hjälpa mig mycket som ettans
representant.
Jag tror att egenskaper som kan hjälpa mig är att jag har lätt att tala inför folk, är
en bra lyssnare och ger alltid hundra procent i det jag ger mig in i. Jag skulle
tycka det var väldigt roligt att få vara med att påverka i sektionen och bidra till
att den kan bli så bra som möjligt.
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Eveline Haugaard

Jag är en glad tjej på tjugo jordsnurr som precis flyttat till Stockholm för att studera
Energi och Miljö på KTH. Kommer ursprungligen från både Sundsvall och Oslo
(separerade föräldrar) och har därför bott lite i båda städerna under min uppväxt.
Har två mindre syskon, en lillebror och en lillasyster, som jag har ett nära förhållande till
och skulle jag nämna vad jag saknar mest av allt med mina hemstäder är det dem.
På fritiden tycker jag om att umgås med vänner, lära mig och uppleva nya saker, träna,
resa och vara kreativ i form av musik och fotografering.
Tidigare har jag studerat samhällsprogrammet i Sundsvall (gick ut 2012) och året därpå
gick jag det tekniska basåret på Mittuniversitetet, samtidigt som jag extraknäckte för
Unionen Student.
Sommaren därefter heltidsjobbade jag på Guldfynd och när hösten kom kände jag att jag
ville uppleva något annorlunda och lära mig mer om människor och valde då därför att
flytta till Oslo där jag fick heltidsjobb som bookingansvarig och sällskapsarrangör på en
stor gourmetrestaurang. Jobbet var väldigt utmanandee då jag hade miljoner av
uppgifter och bollar i huvudet på samma gång. Men det var det som var så roligt med
jobbet, att utmana sig själv, både socialt i och med kontakt med både nöjda och
missnöjda kunder, men också för att det ofta uppstod problem med huset (som var ca
100 år gammalt) och då fick man möjlighet att agera problemlösare.
Posten söker jag just därför att jag genom jobbet jag hade på restaurangen i Oslo under
ett år lärde mig mycket om människor och om hur man på ett bra sätt medlar
information mellan människor, något som jag tror är väldigt bra att kunna när man ska
vara ettans representant. Jag söker den för att jag vill ha chans att påverka och
vidarebefodra information och önskningar från min klasskamrater och för att jag tror
att jag är rätt person till att framföra deras åsikter.
Jag söker för att jag tycker om att engagera mig och för att jag gärna vill försöka få alla i
klassen att uttrycka sina åsikter genom att ha samtal med alla mina klasskamrater om
vad de tycker och tänker i vissa frågor. Det är viktigt att alla hörs i en demokrati och jag
önskar gärna rollen som medlare mellan ettan och w-sektionen. Att medla är just det jag
tror huvudmålet med att ha en ettans representant är, att ni på w-sektionen ska få en
inblick i hur alla vi i ettan tänker och tycker om saker. Vad vill vi förändra? Vad tycker vi
är bra/mindre bra i t.ex. gr8n? M.m. Men också för att ni ska ha en kontaktperson i ettan
som också kan föra vidare den information ni önskar att föra vidare till oss.
I nuläget kan jag inte på rak arm säga vad jag skulle förändra, men jag är säker på att
desto mer tid man spenderar på KTH, desto mer möjligheter ser man och desto mer vill
man vara med och påverka till att göra sektionen ännu bättre!
Att få bli ettans representant hade varit en ära & hade jag fått möjligheten skulle jag
engagera mig till 100%! :-)
W for the Win!
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Klubbmästare
Fredrika ”Frida” Wahlström
Studerar Simuleringsteknik och virtuell design sedan 2012.
Läste 2 år på CL 2010-12.
Är en glad o positiv människa. Har lätt för att ta för mig och strukturera upp
saker och ting.
Erfarenheter:
 Stad och Fest sedan VT12.
 Festis under mottagningen HT12.
 CLW sedan HT13
 Vice Sno på Flygsektionen 2014 (Inget styrelsearbete)
Har även erfarenheter från arbetsliv då jag jobbade heltid i butik innan jag
började på KTH. Därifrån har jag vana att hantera pengar, bokföring och
ekonomiska rapporter. Även scheman, tidsplanering, färskvaruhantering och
massa annat.
Jag tror att alla ovan nämnda egenskaper underlättar i både Klubbmästar och
styrelsearbetet.
Intresset för posten har jag haft sen jag sökte CLW, blev lite ledsen när jag insåg
att CL har krav på att man måste vara medlem i sektionen. Men det skulle vara
en ära för mig att få representera W!
Jag tror att det innebär mycket arbete och utmaningar. Att det ger mig en chans
att bättra på mina meriter innan arbetslivet. Mycket nya kontakter och
framförallt att det är roligt!
Jag skulle vilja försöka få maten att bli bättre, öka gemenskapen och engagera
fler från W-sektionen.
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W-inter Ordförande
Astrid Hartman
Jag heter Astrid Hartman och läser fjärde året på W. Jag startade W-Inter
tillsammans med Caroline Sundin när jag studerade i Chile förra terminen. Jag
söker till posten som ordförande för W-inter eftersom jag tycker att det är
otroligt viktigt och roligt med nya kulturer och vill verka för att studenterna
kommer ut på utbyte i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom tycker jag att
det är otroligt roligt att träffa människor från andra länder och kulturer och
skulle vilja bidra med att göra deras tid på KTH så bra som möjligt. Helt enkelt
tycker jag att W-sektionen behöver bli lite mer internationell!
Jag tror att jag skulle passa bra till rollen som ordförande eftersom:











Jag har stor erfarenhet av andra kulturer och förstår vikten av att
integreras i dessa då jag har bott utomlands bland annat i Barcelona i
Spanien, Santiago i Chile och i Singapore. Dessutom pratar jag flytande
spanska (och engelska såklart!).
På grund av tidigare punkt har jag även bra insyn i hur
ansökningsprocessen går till för utbytesstudier och har således stora
möjligheter att förbättra och förenkla denna.
Jag var med från början och startade upp W-Inter och har fungerat som
tillfällig ordförande under den tiden. (T.ex. har jag anordnat aktiviteter
för de internationella studenterna som tillhör W, skapat kontakter med
THS, THS International, kansli och sektionens styrelse, arbetat på
ankomstdagarna för att hjälpa internationella studenter till att hitta till
rätt sektion etc.).
Jag var med i den internationella mottagningen och har bra kontakt med
många internationella studenter.
Jag sitter i THS International Council där jag representerar W-sektionen
och alltså har stor insyn i THS internationella arbete och bra kontakt med
ansvarig för THS international. Därför har jag även kontakt med
motsvariga representanter på övriga sektioner.
När jag gick i ettan arbetade jag med Sofia Norell gällande att utvidga
antalet utbytesuniversitet som W har avtal med och har således mycket
god kontakt med henne.
Jag har tidigare erfarenhet av ordförandeskap då jag under mitt andra år
på KTH var ordförande för Seek, KTHs studentledda miljöorganisation
där bland annat Caroline Sundin (som söker till vice ordf.) satt med i
styrelsen.
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W-inter vice Ordförande
Caroline Sundin
Mitt namn är Caroline Sundin och jag studerar mitt tredje år. För tillfället
befinner jag mig på KAIST (Korean Advanced Institute of Technology) i Sydkorea
för en utbytestermin.
Tillsammans med Astrid Hartman, Elin Karlsson och Malin Wängdahl har jag
varit med från början och startat upp vår internationella nämnd W-Inter.
Eftersom både Malin och Astrid var på utbyte under våren drog Elin och jag i
trådarna här hemma genom att upprätta kontakten med THS-International och
vår utbyteskoordinator Sofia Norell.
Jag har bland annat tidigare suttit med som ledamot i SEEK, det året då Astrid
var ordförande där. Så vi har erfarenhet att driva en organisation tillsammans
sen tidigare.
Att rösta fram mig som vice ordförande för W-Inter vore självklart en ära, men
även oerhört roligt. Det skulle kännas alltför tråkigt att inte få fortsätta det
arbete som jag har varit med och startat. I och med att jag har varit med från
starten har jag en god inblick i hur arbetet med internationella frågor går till på
KTH. Nu vill jag vara med och utveckla detta inom vår sektion och visa att det
finns en anledning till att vi har så många som åker på utbyte. Dessutom är vi en
sektion med starka åsikter och dessa vill jag vara med och förmedla. Att stärka
bandet mellan sektionen och Sofia Norell är en av mina hjärtefrågor. Under de
senaste månaderna har jag insett att vi som studenter kan ha stort inflytande på
utbildningsfrågor om vi bara vill.
Att jag själv är på utbyte gör att jag har god insikt i frågor som rör detta område,
både före, under och snart efter utresa. Jag kände själv att det fanns (och finns)
många frågetecken och obesvarade frågor och det är bland annat detta som jag
vill arbeta med.
Vad gäller att arbeta som vice ordförande under hösten från Sydkorea ser jag
inte som något problems alls. Mycket sköts via mejl och möten kan anordnas via
skype. I och med att vi planerar att ha en grupp på fler än bara ordförande och
vice finns det andra som kan sköta den ”fysiska kontakten” och gå på möten etc.
Det som krävs är tydlighet och kontinuerlig kontakt. Bevis på detta är den
senaste månaden då arbetet har skett på detta sätt.

7

Kandidaturlista SM1 HT14

Valberedningen
Elin Malmgren
Hej!
Mitt namn är Elin Malmgren och jag började på Energi- och miljöprogrammet
2011. Det vore jätteroligt att få vara med och försöka få fler att engagera sig i
Wsektionen. Jag har tidigare haft både styrelseuppdrag (SNO), varit De Som
Säljer Grejer (DSSG) och varit med i en del nämnder på sektionen, så jag har
ganska bra koll på vad olika engagemang inneburit även om en aldrig kan veta
vad det kommer innebära i framtiden. Jag hoppas verkligen att ni skulle vilja ge
mig förtroendet att sitta i årets valberedning då jag tycker det vore en otroligt
givande erfarenhet!
Tack för ert övervägande,
Hälsningar
Elin Malmgren, W11
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