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Styrelsen
Om du vill söka en av följande poster bör du läsa detta: Ordförande, Vice
Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Studienämndens Ordförande,
Programansvarig Student, Näringslivsgruppens Ordförande,
Kommunikationsansvarig, Klubbmästare, Ettans Representant,
Mottagningsansvarig.
Vad är bäst med att sitta i styrelsen?
Att sitta i styrelsen är roligt på många sätt.
För det första får man vara med att forma vår sektion på ett väldigt aktivt sätt.
Detta genom mycket diskussion kring hur sektionen som helhet eller mer
specifika saker så som miljön i Gråttan och de olika nämnderna kan förbättras.
Att vara delaktig i detta arbete är både roligt och utvecklande.
Som styrelsemedlem får du även en stor chans att lära känna väldigt många olika
kompetenta och engagerade människor. Både i vår egen styrelse, som du
kommer träffa regelbundet, men även på event med andra styrelser inom THS.
Du får även ta stor del i W-samarbetet där du får chansen att åka till Lund eller
Uppsala och träffa båda deras W sektioners styrelser.
Vad är viktigt att tänka på när man söker en styrelsepost?
Det första konkreta som bör sägas är att som styrelsemedlem förväntas du
närvara på de flesta av de styrelsemöten som hålls, tanken är att det ska vara
styrelsemöte varannan vecka.
Som styrelse kommer ni bland annat driva sektionens demokratiska fundament.
Det vill säga, ni ser till att det sker sektionsmöten och att dessa sker på ett
schysst sätt, med så många som möjligt informerade om tid, plats och
diskussionspunkter.
Styrelsen är också till stor del den grupp som ser till att sektionen går framåt.
Alla är förstås välkomna att lämna idéer och förslag på förbättringar av
sektionen. En förutsättning är dock att styrelsen behandlar eventuella problem
som hittas och hittar lösningar till dessa, samt aktivt försöker hitta dessa brister
innan de blir för stora problem.
Slutligen ska det sägas att som styrelsemedlem kommer du få många nya vänner
från sektionens alla olika årskurser och tillsammans kommer ni ha otroligt
roligt!

Ettans representant
Vad tyckte du var bäst med posten?
Det finns många saker som är kul med ettans representant är att du får en bra
inblick i sektionen och hur den fungerar, du får vara med mer och bestämma hur
sektionen utvecklas genom din plats i styrelsen och du får dessutom lära känna
massa personer från de andra årskurserna.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
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Du behöver inga specifika egenskaper för att vara ettans
representant. Däremot är det bra att våga vara lite i centrum
eftersom du ofta kan få komma representera styrelsen mot din klass, eller din
klass mot styrelsen. Läs även om styrelsen ovanför för mer info om vad som
ingår även i ettans representant.

Klubbmästare
Om du är intresserad av posten som klubbmästare och undrar vad posten
innebär är det bästa sättet att kontakta någon i CLubWästeriet. T.ex. på
klubbmastare@w-sektionen.se eller bakom baren på tisdagar i Gråttan klockan
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Andra förtroendevalda
Vice SNO

Vice ordförande för Studienämnden har som uppgift att samarbeta med SNO och
vara suppleant för denna för möten med programansvariga, kursansvariga och
THS Utbildningsråd. Vice SNO (under verksamhetsåret 2012/2013) hade även
ansvaret för studenternas studiemiljö, dvs. sett till så att eventuella materiella
skador i föreläsningssalar eller saknad av undervisningsmaterial rättas till.
Förutom detta har Vice SNO även ett delansvar för utformning av
kursutvärderingar och att dessa skickas ut och sammanställs. Mycket i denna roll
beror på vad SNO och Vice SNO kommer överens om och vad de vill genomföra
under verksamhetsåret. Även här blir det alltså vad man gör det till!
Vad tyckte du var bäst 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 strukturerat.
- 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?
Denna post bör du som är intresserad av utbildningsfrågor, vill få en inblick i hur
styrelsearbete och nämndarbete fungerar och inte vill lägga ner alltför mycket
tid eller ha för mycket ansvar söka. Saker att tänka på:
- Var beredd på att hoppa in och hjälpa till i ordförandes arbete.
- Bra att kunna arbeta och leda en grupp som Studienämnden, men det är
någonting man lär sig under tidens gång!
- Du kan själv bestämma hur mycket arbete du 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 presentera och ta in information i
mötessituationer.
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- Viktigast av allt är att vilja lära sig nya saker, så det är inget
krav att ha stor erfarenhet av liknande arbeten tidigare. Allt
som allt har det kommer det att vara en rolig tid med många skratt och
lärdomar!

Sektionslokalsansvarig
Vad tyckte du var bäst 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 våga 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
Vad tyckte du var bäst med posten?
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 olika poster. Det roligaste med
att vara en del av valberedningen är att hitta kandidater till posterna, men även
den inblick man får in i styrelsens arbete. Denna post är av naturen en
mingelpost vilket innebär att man kommer i kontakt med massa sköna
människor i sektionen. Man lär sig samtidigt att framföra positiva argument och
får personkännedom.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Det underlättar att ha någorlunda koll på sina programkamrater samt att ha lätt
att kunna prata med människor när du ska hitta potentiella kandidater. Det är
även bra att kunna tagga folk till att söka och bidra med positiv energi.

Webmaster
Vad tyckte du var bäst med posten?
Det är en väldigt fri post som blir vad man gör den till. Utöver att lägga upp
handlingar och dylikt på hemsidan får man också pilla med inställningar och
göra sidan fin. Det roligaste med posten tycker jag är att jag under året lärt mig
väldigt mycket nytt om Wordpress, CSS och PHP.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Hemsidan sköts med hjälp av Wordpress (som är en sorts bloggverktyg), så att
bara lägga upp filer och inlägg och så är väldigt lätt. Webbprogrammering är bra
att ha lite koll på, framför allt HTML och CSS. Men om man inte kan det går det
fort och lätt att lära sig! Annars är det bra om man gillar att sitta framför datorn,
och har lite känsla för text och bild.
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Revisor
Vad tyckte du var bäst 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.

Ledamot I ENIA
Vad tyckte du var bäst 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.

Ordförande och Vice Ordförande W-inter

W-inter är en nyskapad nämnd för att främja utbytesstudier samt
internationalisera vår sektion (genom bland annat event med internationella
studenter på KTH). W-inter är en ny nämnd, därför finns det ännu ingen som
utfört posten och kan beskriva hur det är och vad som är viktigt. Men om du
anser att nämnden låter intressant och du skulle vilja vara med och skapa något
nytt så kanske W-inter Ordförande eller Vice-Ordförande är något för dig.
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