Frågor till sökande
1. Poster inom styrelsen och nämndordförande
a. Generella frågor
•
•

Varför sökte du den här posten?
Vad är din vision med posten? Har du några konkreta saker du skulle vilja införa?

b. Postspecifika poster
Ordförande
• Har du någon erfarenhet som kan hjälpa dig i den här posten?
• Hur ser du på att samarbeta med andra inom W och även andra sektioner?
• Hur är du som ledare?
Vice Ordförande tillika Sekreterare
• Har du någon erfarenhet som kan hjälpa dig i den här posten?
• Hur ser du på att samarbeta med andra inom W och även andra sektioner?
• Vilken roll brukar du ta i en grupp?
Kassör
•
•
•

Har du någon erfarenhet som kan hjälpa dig i den här posten?
Kassör kräver ganska mycket kontinuerligt arbete, hur förhåller du dig till det?
Hur ser du på att samarbeta med andra?

Kommunikationsansvarig tillika Webmaster
• Har du någon erfarenhet som kan hjälpa dig i den här posten?
• Känner du dig bekväm med att skriva på engelska för att involvera alla?
• Har du några förslag på hur man kan nå ut till fler i sektionen?
Ettans representant
• Som ettans representant skulle din roll innebära att samarbeta mycket med styrelsen. Vad
anser du är viktigt när en samarbetar med andra?
• Du som ettans representant ska agera länk mellan styrelsen och ettan, dvs både samlar in och
vidarebefordrar info. Hur känner du att du skulle kunna göra det på bästa sätt?

Ledamot med ansvar för studiemiljö och internationella frågor
• Hur ser du att samarbeta med andra?
• Har du varit aktiv i någon av nämnderna som du skulle ansvara för (studiemiljönämnden,
PAS, W-inter och jämlikhetsnämnden) genom din roll som ledamot eller har du någon insikt i
deras arbete?
Ledamot med ansvar för näringslivsfrågor
• Har du någon erfarenhet som kan hjälpa dig i den här posten (t.ex insikt i NLG eller WAMs
arbete)?
• Hur ser du på att samarbeta med andra?
• Vilken roll brukar du ta i en grupp?
Ledamot med ansvar för studiesociala frågor
• Hur ser du på att samarbeta med andra?

•

Har du varit aktiv i någon av nämnderna som du skulle ansvara för (Bollkalle, CLW,
Konstwerket, Mottagning) genom din roll som ledamot eller har du någon insikt i deras
arbete?

Programansvarig student
• Vad är din vision för vårt program?
• Hur ser du på programmet idag?
• Hur ser du på att samarbeta med lärare, programansvarig samt kansliet?
Studiemiljönämndens ordförande
• Hur ser du på att samarbeta med lärare, programansvarig samt kansliet?
• Hur ser du på att motivera andra i arbetet inom nämnden?
Studiemiljönämndens vice ordförande
• Hur ser du på att samarbeta med lärare, programansvarig samt kansliet?
• Hur ser du på att motivera andra i arbetet inom nämnden?
Näringslivsgruppens ordförande
• Har du några tidigare erfarenheter som är relevanta för denna post?
• Hur ser du på att motivera andra i arbetet inom nämnden?
• Hur är du som ledare?
Näringslivsgruppens vice ordföroande
• Har du några tidigare erfarenheter som är relevanta för denna post?
• Vad tar du för roll i en grupp?
Talman
• Har du någon erfarenhet av att styra möten?
• Kan du förhålla dig opartisk? Hur?
DSSG
SOS (Sektionslokalsansvarig och skyddsombud)
• Hur ser du på att delegera ansvar?
Revisorer
• Har du några tidigare erfarenheter som är relevanta för denna post?
• Hur håller du dig opartisk?
Valberedning
• Hur ska du motivera andra att söka poster?
• Har du några ideer på hur man kan få människor som inte redan är sektionsaktiva att söka
poster?
Bollkalle
• Har du några planer på hur en kan få med fler från sektionen på idrottseventen?
• Som Bollkalle kommer du samarbeta med CLs idrottsnämnd. Hur ser du på det samarbetet?
Jämlikhetsnämndens ordförande
• Vad är jämlikhet för dig?
• Vad är de svåraste utmaningarna när det gäller jämställdhetsfrågor i sektionen idag?
Klubbmästare
• Hur ser du på att samarbete med CLs klubbmästare?

•
•

Hur ser du på att samarbeta med andra sektioner?
Hur ser du på jämställdhetsarbetet inom pubar och gasquer med tanke på vissa traditioner som
finns i vår och andra sektioner på kth?

W-inters Ordförande
• Hur ska du inkludera internationella studenter på sektionen?
• Hur vill du främja sektionsmedlemarnas möjlighet att åka utomlands?
• Vad tror du är viktigast för att ge våra utbytesstudenter en så bra upplevelse av Sverige som
möjligt?
W-inters Vice Ordförande
• Hur ska du inkludera internationella studenter på sektionen?
• Hur vill du främja sektionsmedlemarnas möjlighet att åka utomlands?
• Vad tror du är viktigast för att ge våra utbytesstudenter en så bra upplevelse av Sverige som
möjligt?
WAMs ordförande
• Har du några tidigare erfarenheter som är relevanta för denna post?
• Hur ska din kommunikation med alumnerna se ut?
Konstwerkets ordförande
• Har du några nya ideer på event som du skulle vilja införa?
Sektionshistoriker
• Vad tycker du är viktigt att bevara inom sektionen?
• Vad ser du som ditt syfte med uppdraget?
Balansvarig
• Har du någon tidigare erfarenhet av större projekt som skulle kunna hjälpa dig inom posten?

2. Presidiet
a. Generella frågor
•
•
•

Vad är din vision med posten? Har du några konkreta saker du skulle vilja införa?
Är du engagerad i något annat just nu? Hur ser du på att ta dig an en ny roll som kan vara
ganska tidskrävande?
Mottagningen är första bilden n0llan får av KTH och sektionen, vad tycker du är viktigt att
förmedla?

b. Postspecifika frågor
Mottagningsansvarig
• Har du någon tidigare erfarenhet av projekt som skulle kunna hjälpa dig inom posten? Har du
kanske främst några ledarerfarenheter?
Vice Mottagningsansvarig
• Har du någon tidigare erfarenhet av projekt som skulle kunna hjälpa dig inom posten? Har du
kanske främst några ledarerfarenheter?
Planeringsansvarig
• Har du någon tidigare erfarenhet av projekt som skulle kunna hjälpa dig inom posten? Har du
kanske främst någon erfarenhet som krävt att du planerat och behövt vara strukturerad?
Ekonomiansvarig
• Har du någon tidigare erfarenhet av projekt som skulle kunna hjälpa dig inom posten?
• Erfarenhet av bokföring etc sedan tidigare?

Näringslivsansvarig
• Har du någon tidigare erfarenhet av projekt som skulle kunna hjälpa dig inom posten? Har du
exempelvis erfarenhet inom näringsliv eller sälj?

3. Övriga poster
Balansvarig
• Varför sökte du den här posten?
• Vad är din vision med posten? Har du några konkreta saker du skulle vilja införa?
• Har du någon tidigare erfarenhet av större projekt som skulle kunna hjälpa dig inom posten?
Fanbärare, Vice Fanbärare
Arbetsmarkandsdagsansvarig, ADA
Sköts inom NLG

