Frågor och svar från nämndordföranden och styrelsen LÅ 2016/2017
Ordförande (Fanny Ahlberg)
Vad är det roligaste med din post?
Det roligaste med min post är alla duktiga människor som man får chansen att samarbeta
med och utvecklas tillsammans med. Framförallt de förtroendevalda inom sektionen såklart,
där man har närmast samarbete med sektionsstyrelsen. Det är enormt häftigt att se vad man
kan åstadkomma när man arbetar tillsammans med gemensamma mål. Som ordförande har
man även kontakt med engagerade på andra sektioner. Ordföranderådet (OR) som THS
centralt håller i för alla sektioners ordföranden är ett exempel. Det har varit ett enormt bra
stöd i svåra frågor, men också givit mycket inspiration till utveckling.
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Det är en väldigt svår fråga som jag funderat mycket på och som kan ge ganska olika svar
beroende på hur man väljer att se på vad som ingår i ordförandens uppgifter. Som
ordförande måste man vara beredd på att hantera uppgifter som dyker upp med kort varsel,
vilket gör att det periodvis kan bli ganska intensivt. Men det finns också mycket av
arbetsuppgifterna som man kan göra när det passar. Det går också i stor utsträckning att
påverka hur arbetsbelastningen blir fördelad, bland annat genom att delegera arbetsuppgifter
inom styrelsen. Mitt svar blir därför att jag lagt 10-15 timmar i veckan på “effektivt”
styrelsearbete, men att jag utöver det försökt vara tillgänglig i den mån jag hunnit.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
En av de viktigaste utmaningarna med min post är att fortsätta arbetet med strukturen kring
den nya styrelseformen (strategisk styrelse). I det ingår både att utveckla kommunikationen
mellan styrelsen och nämnderna, men också att fördela arbetet inom styrelsen på ett bra
sätt. Det blir också en utmaning att bibehålla och utveckla de samarbeten som vi har med
våra vänskapssektioner.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Under mitt år som ordförande har jag fått träna på att vara en ledare och i alla fall börjat
förstå vilken typ av ledare jag är och vill vara - en erfarenhet som jag tror att jag kan ha stor
nytta av i framtiden. Dessutom har jag fått mycket träning i representation och att hålla tal
inför många människor, vilket är något som jag kanske inte var helt bekväm med när jag klev
på som ordförande. Jag har också fått träning i att hålla i möten på ett bra sätt så att alla som
vill kommer till tals. Sist men inte minst har jag fått många ovärderliga kontakter, varav
många har blivit mina vänner, som jag kommer göra allt för att hålla kontakten med även när
jag klivit av från min post.

Vice ordförande tillika Sekreterare (Eveline Haugaard)
Vad är det roligaste med din post?
Att kunna få vara med och påverka hela sektionen. Väldigt kul att få jobba tätt med
ordförande, men också hela styrelsen. Man blir som en liten familj. Sedan har posten gett
mig möjligheten att lära känna nya superhärliga människor från andra sektioner genom att vi
dels infört styrelsemiddag med Elektro, Bergs och CL. Dessa människor skulle jag aldrig
träffat om jag inte varit vice.
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Ca 10-15 skulle jag säga då man som vice alltid behöver vara ganska tillgänglig, utifall att det
händer något eller om något måste göras snabbt. Man delar på denna roll med ordförande,
även om ordförande är främst ansvarig är man som vice det på ett sätt också. I tillägg har

man möten med ordförande (som kanske i mitt och Fannys fall tagit längre tid än de hade
kunnat göra, men det bestämmer man själv). Själva styrelsemötena tar inte upp så mycket
tid, vi har kvällsmöte ca var tredje vecka, och försöker ses över en lunch varje vecka för att
prata om saker.
Inför sektionsmöten lägger jag en del tid då jag sänder ut kallelse och sedan samlar in och
skickar ut alla handlingar, samt gör dagordning. Under mötet protokollför jag och efter mötet
sänder jag ut det till justerare.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Man behöver ha koll på tidsfrister för att sända ut kallelser och handlingar, samt styrelse- och
sektionsprotokoll. Vidare har man som sagt ett ansvar över saker som sker, även om man
inte har ett lika stort ansvar som ordförande så har man ändå ett visst ansvar att se till att
saker sköts och att ta itu med saker som uppstår inom sektionen, etc.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Har blivit än mer organiserad och fått förståelse för hur styrelsearbete och en organisation
fungerar, något som jag tycker är supercoolt och en jättebra erfarenhet som jag kommer ta
med mig i framtiden. Vidare kommer jag hålla kontakten med alla de nya människor jag
träffat i andra sektioners styrelser och bara det är guld värt för mig.

Kommunikationsansvarig tillika webmaster (Hanna Bladby)
Vad är det roligaste med din post?
Det roligaste med min post är att den är kreativ och att en har mycket frihet att utveckla både
kommunikationen och hemsidan. Dessutom att sitta i styrelsen såklart som är väldigt kul och
lärorikt!
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
I genomsnitt ca 7-10 timmar per vecka men det kan variera mycket beroende på vad som
ska göras
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Att se till så att alla nås av kommunikationen och att göra hemsidan mer välbesökt
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Jag tar med mig en god erfarenhet av styrelsearbete och kunskaper av att arbeta med
kommunikation i olika former. Dessutom en massa roliga minnen från allt kul vi gjort med
styrelsen!

Ledamot med ansvar för studie- och internationella frågor (Caroline Sundin)
Vad är det roligaste med din post?
Att få lära mig om styrelsearbetet men samtidigt få vara med och på vissa hörn utveckla
programmet. Alltså både arbeta med rena sektions relaterade frågor med även de som rör
programmet. Och träffa så mycket folk!
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
En “normal” vecka omkring 6-12h. Detta inkluderar alltid ett lunch möte á 1h samt ofta något
kvällsmöte på cirka 2h. Sedan är det extra möten eller arbete kring SM, event och kontakt via
fb-chaten eller mejl.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Att se till att relevant information når berörda nämnder. Även att se till att representera
majoriteten av sektionen vid beslut.

Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Hur kul det är att få arbeta både med styrelsen och nämnderna. Få vara delaktig i många
olika aktiviteter och även får ta ansvar. Med rätt dynamik i styrelsen och god kommunikation
med sina nämnder får man oerhört mycket i retur! Jag har lärt mig hur jag fungerar att arbeta
i grupp och att leda folk, samt att utveckla dessa förmågor.

Ledamot med ansvar för näringslivsfrågor (Nikita Smiyanov)
Vad är det roligaste med din post?
Det roligaste med min post är att man får vara med och påverka samt styra sektionen. Det
ger en överblick i hur det är att jobba i en grupp. Man får lära känna varandra närmare och
göra olika events. Man får åka till Lund, träffa styrelsen från andra program och utbyta
erfarenheter.
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Det beror på, ibland kan det vara mellan 5- 10 h, men annars försöker jag hitta en bra
kombination mellan studier och sektionsarbete. För att exempelvis ha så bra koll på
nämndernas arbete (syfte med posten) som möjligt, kollar jag i deras facebook-chatter, detta
minimerar tiden, samt får jag en snabbare inblick i arbetet. Det finns även styrelsemöte som
man medverkar i, dessa kan vara under lunchen, men även under kvällstiden, vanligtvis tar
det lite mer tid att hålla i ett kvällsmöte än ett lunchmöte.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Att få saker gjort kvalitativt och tidsmässigt. Att jobba i tillsamman i en grupp kan vara
utmanande, då varje person har olika åsikter och tankar. Men, det är bara bra, då man får se
tankar från olika sidovinklar, saker och ting blir mer kvalitativa.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Detta verksamhetsår har lärt mig väldigt mycket. Utmaningar finns alltid. Jag har lärt mig att
se saker från andras perspektiv, var korrekt och rättvis i beslutsfattande. Jag insåg att
arbetet som vi har gjort påverkar sektionen på ett bra sätt och utvecklar våra möjligheter.

Ledamot med ansvar för studiesociala frågor (Axel Öhman)
Vad är det roligaste med din post?
Att lära känna nya människor på sektionen men även runt hela KTH. Men även att få insikt i
hur föreningar och styrelsearbete fungerar i praktiken. Det har varit mycket lärorikt.
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som rör din post varje vecka?
Det varierar såklart från vecka till vecka, beroende på hur mycket som händer på sektionen
eller om oväntade situationer uppstår, men jag skulle uppskatta 3-6 timmar per vecka.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Definitivt att se till att kommunikation fungerar på ett smidigt sätt, vilken kan vara svårt ibland.
Samt att vissa perioder kan bli rätt intensiva gällande planering och arbete inför events.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Ett superroligt och givande år tillsammans med en härlig grupp i styrelsen, mycket roliga
events och nya vänner.

Programansvarig student (PAS) Felicia Frise
Vad är det roligaste med din post?

Lära känna masteransvariga, kansliet och andra PAS. Verkligen känna att det går att
förändra och förbättra.
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
2-6 timmar
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Hinna med att som jag vill åstadkomma och samarbeta med andra sektioners PAS.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Att vi studenter kan forma vår utbildning som vi vill och att vi har stor möjlighet att göra vår
utbildning till den bästa!

Studiemiljönämndens ordförande (Linnea Karkulahti)
Vad är det roligaste med din post?
Det roligaste är att driva nämnden för då får man träffa och lära känna w:are från alla
årskurser. Dessutom får man chans att påverka hur programmet är uppbyggt och din röst
som student blir hörd!
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Det beror på ganska mycket på vad du vill göra med posten. Räkna med minst 2 möten i
veckan och att svara på mail kontinuerligt. Varierar kanske mellan 4-6 h i veckan.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Utmaningen är att ligga ett steg före och att försöka vara förberedd på allt som ska
hända. Det gäller att planera sin tid för att göra ett så bra jobb som möjligt. Sen är det också
en utmaning att hinna med allt man vill göra, ett år går snabbare än vad man tror.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Massa nya kompisar och starka kontakter från kansliet och programansvariga. Har även fått
prova på att styra en grupp och jobbat mycket med samarbete tillsammans med vice sno,
pas och andra nämndordförande. Även erfarenheten att representera studenterna på energi
och miljöprogrammet och påverka programmets uppbyggnad.

Studiemiljönämndens vice ordförande (Samantha Chen)
Vad är det roligaste med din post?
Att kunna göra faktisk skillnad för w-studenterna inom utbildningsområdet på olika sätt. Finns
det t.ex. utvecklingsmöjligheter inom en kurs eller ett moment har vi i studienämnden
möjligheten att kalla kursansvariga till möten för att reda ut dessa. Ca 2 gånger per termin är
det även PRUG (programutvecklings)-möten, där vi träffar kansliet på ITM-skolan och alla
masteransvariga för att diskutera hur programmet kan förbättras på olika stadium. Jag
ansvarar dessutom för den årliga Programdagen tillsammans med JämO iår, där vi även
kommer i kontakt med alumner från w-sektionen.
Förutom det seriösa arbetet har jag även lärt känna många fler inom sektionen och fått fler
vänner inom olika årskurser! I år lyckades Linnea dessutom fixa studienämndströjor,
sponsrade av Studybuddy! Hur coolt är inte det??
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Det skiljer sig från period till period, och även efter hur mycket du själv vill engagera dig. Det
tar åtminstone 6 timmar per vecka (möten inkluderade). Det är mycket “bakom kulisser”arbete (kontakt med olika personer, mailande osv.), och jag ser till att sammanfatta mitt
arbete åtminstone en gång per vecka för struktur. Det är däremot jättekul att vara engagerad
och arbeta nära SNO, så skulle starkt rekommendera det till nästa vice SNO!!

Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Det kan vara mycket att hålla reda på och kan även vara en aning stressigt i vissa perioder,
så se till att organisera din tid och all intagen information! Se också till att prioritera det du vill
göra tillsammans med SNO eftersom det är svårt att hinna med exakt allt på ett år.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Insikten om hur en organisation är uppbyggd och fungerar, både studienämnden men också
kansliet på ITM-skolan. Jag har även fått nya vänner och kontakter inom de tidigare nämnda
grupperna, och även andra nämnder som studienämnden jobbar nära ihop med. Jag har
även utvecklat min ledarskapsförmåga ytterligare, och har erhållit nya perspektiv för framtida
ledarroller.
Innan jag var vice SNO kändes “de vuxna” på KTH som en grupp gamla människor långt
borta som styrde vår utbildning, men efter ett år på posten har jag lärt känna var och en av
dem lite bättre, och de är betydligt mer mänskliga och “down to earth” än vad en som student
trodde först. Riktigt roligt har det varit!

Näringslivsgruppens ordförande (Obiora Okolo)
Vad är det roligaste med din post?
Att få jobba med näringslivsfrågor utökar ens egna kontaktnät samtidigt som man som
ordförande leder en av de viktigaste arbetena inom sektionen som gäller vår framtida
arbetsmarknad. Det roligaste är att faktiskt genomföra de olika eventen som vi arrangerar då
man vet vilket arbete som oftast ligger bakom.
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Ca 5-6 timmar i veckan, men det varierar. Det är som mest under rekryteringsfasen och när
det närmar sig event. En stor del av tiden handlar om att ha individuell kontakt med
gruppmedlemmarna, styrelsen och andra vilket gör att jag är ganska aktiv på Messenger
under dagarna.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Att motivera gruppmedlemmarna att jobba med NLG-saker är utmanande med tanke på hur
intensivt livet på KTH är tidvis.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Kunskaper om ledarskap, om hur man sätter upp en strategi och och om hur man leder en
större grupp mot de målsättningar som man har satt upp.

SOS, sektionslokalsansvarig och skyddsombud (Johanna Torstensson)
Vad är det roligaste med din post?
Det roligaste med min post är att man får arbeta med någonting som nära berör alla i
sektionen - Gråttan och lokalerna på KTH! Detta gör att arbetet som SOS är väldigt viktigt för
att verksamheten i sektionen på både W och CL ska kunna rulla på och att alla ska kunna
trivas i studiemiljön. Men det allra roligaste är att man får träffa och umgås med ettan när
man organiserar städningen av Gråttan!
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Det är lite olika men jag skulle säga allt mellan 2 till 8 timmar per vecka. Det beror lite på om
man har något längre möte eller projekt på gång som kräver tid. Men en vanlig vecka, utan
möten, lägger jag ungefär 2 timmar på att organisera och vara med på städning av Gråttan
samt tömning av kylskåp etc.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?

Hm ja, det kan vara utmanande att motivera ettan till att städa Gråttan! Utöver det är det
utmanande att få alla att bli nöjda; i en sektionslokal som två sektioner samsas om så är det
inte alltid man har samma åsikter om hur vissa saker ska se ut eller fungera. Men för det
mesta är det lätt att lösa! Sen har det även varit utmanande att anamma posten som
skyddsombud när den för det mesta överskuggas av den mer självklara posten
“sektionslokalsansvarig”.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Man får en större inblick i hur KTHs institution fungerar och hur man kan vara med att
påverka.

Revisor, 2 poster (Aisan Rasouli, Monika Mizgalewicz),
Vad är det roligaste med din post?
Det är kul att hela tiden ha en inblick i sektionslivet. För mig var det också kul att jobba nära
med en annan sektionsmedlem, som jag kanske inte hade umgåtts med alls om det inte vore
för att sektionsengagemanget förde oss samman (inte för att personen inte är trevlig, utan för
att vi går i olika årskursar osv).
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Den främsta arbetsuppgiften som revisor är att ha bra koll på sektionens verksamhet.
Tillräckligt bra för att kunna ge råd till de i sektionen som behöver det och för att kunna göra
en bedömning av verksamheten efter verksamhetsårets slut. Det arbete i ren tid som det
innebär är att gå på möten (SM och styrelsemöten) och att göra bedömningen sen, vilket
kanske resulterar i en timme var tredje vecka-ish. En bra grej att tänka på är att arbetet som
revisor inte tar slut med verksamhetsåret, utan fortsätter fram till att styrelsen blivit
ansvarsbefriad (vilket brukar vara SM 2 eller 3 nästföljande år).
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Den största utmaningen med posten är att vara objektiv. En måste även vara relativt påläst
när det kommer till stadgar etc.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Eftersom den största delen av revisorsarbetet inte är slut än (skriva bedömning/kontrollera
ekonomin) är det svårt att säga! MEN om du gillar att ha god insyn, styrdokument och att
lägga ner ganska lite tid är revisor en post du ska söka!

Valberedning (5 poster)
Vad är det roligaste med din post?
Det roligaste med min post är att man kommer i kontakt med förra studenter i olika årskurser
på sektionen. Samt att man kommer de andra i valberedningen nära.
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Det är svårt att säga eftersom att arbetet sker periodisvis och beror på hur mycket arbete
man själv vill lägga ner. Men som valberedningen skulle jag säga att man gör som mest
arbete veckorna innan SM. Det är oftast inte mycket jobb och kräver kanske max 2-3 timmar
i veckan av en varav några av dessa timmar är möten med de andra i valberedningen.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Den främsta utmaningen med posten är att se till att det finns sökande till alla poster som ska
sökas under vissa SM

Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Kontakterna och relationerna jag knutit till andra studenter samt erfarenheten av hur
sektionen fungerar.

Jämlikhetsnämndens ordförande (Alva Helin)
Vad är det roligaste med din post?
Att få driva en sektionsförbättrande nämnd och att även få ta del av JML-arbetet på kårnivå i
och med JML-rådet. Det är också mycket roligt att få vara med och ta del av diskussioner
och tankar inom nämnden bland de aktiva.
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Det varierar mycket men oftast 2-8 h. Mycket tid går åt kommunikation och planering; inom
nämnden, med styrelsen och kansli m.m.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Eftersom att nämnden är så ny har den stora utmaningen i år varit att få en tydlig struktur och
planering. I år har nämnden blivit större och tre arbetsgrupper skapats vilket jag är mycket
stolt över. Vidare skulle jag gärna se att grupperna även har gemensamma arbetsuppgifter.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Ledarskap och planering och kommunikation är egenskaper som jag utvecklat och blivit
bättre på. Att ha fått varit med och hjälpt till med att få andra sektioner att starta en
jämlikhetsnämnd är också en stor ära.

W-inters ordförande och vice ordförande (Anders Ivansen)
Vad är det roligaste med din post?
Att få träffa de internationella studenterna och hjälpa till med att forma deras tid här på KTH.
Genom mötet med dessa får man dessutom en unik inblick i andra länders kulturer och
studentliv.
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
I snitt skulle det vara ca 2 timmar. Beror dock helt och hållet på om några möten med THS
eller internationella event är planerade den veckan.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Att organisera arbetet mellan sektionen och THS. Detta är dock inget omöjligt men kan
behöva lite planering
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Att det finns otroligt många möjligheter för vidareutveckling av den internationella
mottagningen. Rent personligt tycker jag även att jag har lärt mig mer angående
ordförandeskapets ansvar och möjligheter.

(Erik Björk)
Vad är det roligaste med din post?
Att få träffa internationella studenter och få inblick i hur jag kan underlätta deras vardag och
sektionsliv.
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Det varierar. Under vissa perioder blir det lite mer. Men i genomsnitt ca. 1-2 timmar i veckan.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?

Att kunna få inblick i de regler som THS, KTH och sektionen har för utbytesstudenter. Det tar
lite tid men efter tag blir reglerna självklara.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Ett nytt sätt att se hur sektionen kan vara tillgänglig för alla och såklart kontakter från både
KTH och utbytesstudenter.

WAMs ordförande (Sofia Forsberg)
Vad är det roligaste med din post?
Det roligaste är att träffa alla alumner och få höra om allt roligt en kan arbeta med efter
examen.
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Det varierar, under vissa perioder mer än andra. Ca 1h i veckan.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Eftersom WAM fortfarande är en ganska ny post samt att vi fram tills nu inte har haft så
många alumner har det varit en utmaning att göra reklam för nämnden samt att locka både
alumner och studenter till att vara med. Det är så många alumner som är taggade på olika
event och aktiviteter vilket är väldigt roligt.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Att jag ser fram emot att komma ut i arbetslivet. Det är så roligt att förstå hur mycket vi har att
välja mellan när det väl är dags att ta examen. Det finns otroligt mycket vidareutveckling för
nämnden.

Konstwerkets ordförande (Sigvard Bast)
Vad är det roligaste med din post?
Det roligaste med posten har varit att få planera alla de olika events som vi genomfört sen i
höstas. Eftersom nämnden fortfarande är relativt ung finns det mycket utrymme för att vara
kreativ och komma på nya saker som Konstwerket kan ägna sig åt. Det har dessutom varit
väldigt kul att få stå för något som inte är strikt relaterat till KTH, studier eller sektionen utan
snarare försökt att blåsa liv kulturlivet på W!
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Svårt att säga eftersom vissa olika veckor är olika belastade. De flesta veckor har det inte
varit mer än 1-2 timmars arbete medan andra veckor där jag behövt förbereda inför något
större event säkert krävt över 5 timmars arbete. Låt oss säga att 2 timmar är ett ungefärligt
medelvärde.
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Den största utmaningen det här året har varit att nå ut till alla på W. Eftersom Konstwerket är
en ny nämnd och därför fortfarande liten är det inte alla som vet vad vi gör och vilka vi är
som håller i den. Till en efterträdare skulle jag verkligen rekommendera att någon gång i
början av hösten stå i Gråttan för att rekrytera nya medlemmar eller bara allmänt göra folk
mer intresserade av Konstwerket. Ytterligare en utmaning har varit att göra saker som inte är
för dyra men samtidigt känns intressanta nog för att locka med så många som möjligt från
sektionen. En liten framgång på det här området har varit att vi nu i vår har lyckats
samarbeta med Dramaten och Stadsteatern som erbjudit oss reducerat pris på deras
föreställningar. Förhoppningsvis kan vi fortsätta med detta samarbete framöver.
Vad tar du med dig efter ett år på din post?

Jag har framför allt fått en bättre inblick i hur styrelsen fungerar och vad det innebär att leda
en nämnd eller liknande organisation som kräver ledarskap och planering för att fungera.
Sen tycker jag givetvis att det varit mycket lärorikt att få höra vad de andra nämnderna gör
under NO-mötena.

Sektionshistoriker (Johanna Torstensson)
Vad är det roligaste med din post?
Det roligaste är att det inte finns ett bestämt sätt man ska förvalta den på. Man skulle kunna
sätta upp en fingerdocksteater som berättar om året under KTH utan att någon kan säga att
man har gjort fel. Det känns snarare som att ju mer kreativt desto bättre! Detta kan ses som
ett problem eftersom man inte vet exakt vad man ska göra men jag tycker det är charmen
med uppgiften!
Hur många timmar skulle du säga att du lägger på uppgifter som berör din post varje vecka?
Lite som svaret ovan indikerar så kan detta variera väldigt mycket. Det kan vara allt från fem
minuter till flera timmar, beroende på vad man gör. För mig är det ingen kontinuerlig uppgift
utan jag kommer lägga mer tid på det vid en specifik tidpunkt. Totalt kanske det tar 10
timmar!
Vad skulle du säga är utmaningen med din post?
Utmaningen är att komma ihåg att dokumentera allt som händer under året!
Vad tar du med dig efter ett år på din post?
Att på W-sektionen är det alltid någonting roligt som händer!

