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Vad gör mottagningspresidiet?
Mottagningspresidiet är de som ansvarar för att mottagningen blir av. Presidiet börjar
jobba redan i januari med att planera mottagningen, senare på våren rekryterar de även
gruppchefer och övriga mottagare. Det är mottagningspresidiet som bestämmer hur
mottagningen ska utformas. De jobbar också tillsammans med mottagningssamordnaren på THS Centralt och kansliet på ITM-skolan.
Alla i mottagningspresidiet är medlemmar i THS Mottagningsråd (där mottagningsansvariga från alla THS sektioner finns representerade).

Mottagningsansvarig

Mottagningsansvarig är ansvarig för hela mottagningen: att allt går som det ska och att
alla är glada. Mottagningsansvarig sitter i sektionens styrelse.

Vice mottagningsansvarig

Är mottagningsansvarigs högra hand och jobbar tätt ihop med mottagningsansvarig. Är
mottagningsansvarigs ersättare i styrelsen.

Ekonomiansvarig

Är ansvarig för mottagningens ekonomi. Ekonomiansvarig ansvarar för att sätta upp
budget och bokföring för mottagningen. Har mycket kontakt med sektionens vice
ordförande.

Planeringsansvarig

Är ansvarig för att lägga schema för mottagningen, boka lokaler, och se till att det blir en
bra blandning av aktiviteter som passar alla.

Näringslivsansvarig

Är ansvarig för kontakt med näringslivet för mottagningen och ser till att rätt företag får
synas vid rätt tillfälle under mottagningen. Ekonomiansvarig är medlem i sektionens
Näringslivsgrupp (NLG).
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Tre snabba med Presidiet 2015
Mottagningsansvarig: Emma Hedman
Vad är det bästa med att vara presidiet under mottagningen?
Det absolut bästa var nog att det var vi som bestämde hur mottagningen skulle se ut!
Kanske låter lite drygt men det var så roligt att få utforma mottagningen tillsammans
med Presidiet! En oslagbar känsla när jag såg nollan för första gången och insåg att det
faktiskt var på riktigt.
Vad har du lärt dig genom att sitta i Presidiet?
Som mottagningsansvarig har jag lärt mig jättemycket om framförallt projektledning
och ledarskap, jag har även fått se hur jag hanterar stressiga situationer och har växt
otroligt mycket som människa genom den posten.
Varför ska man söka presidiet?
För att man vill ha en liten utmaning men samtidigt göra något av det roligaste som
händer under hela vår studietid, mottagningen!! Att få leda ett så stort projekt är helt
fantastiskt.

Vice mottagningsansvarig: Timmy Rosendal
Vad är det bästa med att vara presidiet under mottagningen?
Vi i presidiet har ju planerat mottagningen under ett halvår ungefär när mottagningen
äger rum så det är otroligt roligt att få se allting in action och hur det uppskattas av så
många människor, speciellt de nyantagna.
Vad har du lärt dig genom att sitta i Presidiet?
Kan börja med att säga att jag känner att jag växt mycket som människa under den
period jag suttit i Presidiet! Jag har lärt mig hur jag fungerar i stressiga situationer, hur
man leder en grupp, hur man organiserar event, att våga släppa ansvar till andra men
också mycket kring hur kåren och KTH fungerar som organisationer.
Varför ska man söka presidiet?
För att man växer och utvecklas så mycket som människa samtidigt som det är väldigt
roligt! Att få vara med och vara så avgörande i det största eventet som sker på Campus
är väldigt spännande och en chans man borde ta! En bonus också är att man lär känna
människor på andra sektioner och att man får någonting man kan skriva på sitt CV!

Ekonomiansvarig: Frida Grenholm

Vad är det bästa med att vara presidiet under mottagningen?
Att bestämma och vara med och påverka mottagningen!
Vad har du lärt dig genom att sitta i Presidiet?
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Mycket praktiskt arbete som bokföring och budgetuppläggning. Men även att driva ett
projekt igenom tillsammans med en grupp och att driva igenom ett projekt som bara jag
har ansvar för.
Varför ska man söka presidiet?
För att lära sig driva igenom ett projekt från början till slut och få bestämma. För att ha
sjukt jävla kul och kunna påverka!

Planeringsansvarig: Gisela Norman

Vad är det bästa med att vara presidiet under mottagningen?
Det bästa är att man får se sina idéer bli genomförda. Under mottagningen ser man så
mycket glada människor, och det är sjukt najs att veta att det är man själv som bidragit
till att få det att hända.
Vad har du lärt dig genom att sitta i Presidiet?
Jag har lärt mig mycket kommunikation och hur olika instanser på KTH fungerar. Bra
utbildningar i inkludering och ledarskap.
Varför ska man söka presidiet?
Man ska söka för att det är FETT och för att man får bestämma och utforma
mottagningen på ett sätt som man själv vill. Och för att man lär känna grymma
människor och har KUL!

Näringslivsansvarig: Obiora Okolo

Vad är det bästa med att vara presidiet under mottagningen?
Det bästa är att man får se allt arbete man gjort bli verklighet, att man får uppleva ett 2
veckor långt event som man har huvudansvaret för!
Vad har du lärt dig genom att sitta i Presidiet?
Jag har personligen lärt mig hur jag ska övertyga företag till samarbeten via mail, samtal
och möten. Dessutom lär man sig samarbeta med ett stort antal människor med olika
uppgifter samtidigt (like a boss) man lär sig väldigt mycket om hur saker fungerar på
Sektionen och på THS och även andra sektioner.
Varför ska man söka presidiet?
Man ska söka presidiet eftersom man får jobba med ett stort projekt som alltså är
otroligt lärorikt och då allt som har med mottagningen att göra är sjukt roligt! Lägg till
att det är snyggt på CV:t och kan få dig att knyta viktiga kontakter för framtiden!
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