Generella frågor



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

Ordförande
 Har du någon erfarenhet som kan hjälpa dig i den här posten?
 Hur är du 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 är du 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 är du 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?
 Hur är du att samarbeta med andra?
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 är du att samarbeta med andra?
 Är du bekväm med engelska?

Ledamot med ansvar för näringslivsfrågor
 Hur är du att samarbeta med andra?
 Vilken roll brukar du ta i en grupp?
Ledamot med ansvar för studiesociala frågor
 Hur är du att samarbeta med andra?
 Vad är en trivsam studiemiljö för dig?
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
 Hur ser du på att motivera andra i arbetet inom nämnden?
 Känner du dig trygg med att delegera uppgifter till personer inom nämnden?
 Har du några tidigare erfarenheter som är relevanta för denna post?
Näringslivsgruppens vice ordförande
 Hur ska en person vara som du trivs att samarbeta med?
 Har du några tidigare erfarenheter som är relevanta för denna post?
 Vad tar du för roll i en grupp?
Talman
 Hur hanterar du konflikter?
 Kan du förhålla dig opartisk? Hur?
DSSG
SOS (Sektionslokalsansvarig och skyddsombud)
 Hur ser du på att delegera ansvar?
Revisorer
 Hur håller du dig opartisk?
Valberedning
 Har du några visioner för posten?
 Är det nån specifik kommunikationsplattform du vill börja med eller ändra på?
 Hur är du på att samarbeta med andra?
 Hur ska du motivera andra 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?
 Hur ska du få alla på sektionen att känna sig inkluderade och välkommen?
Klubbmästare
 Hur ser du på att samarbete med CLs klubbmästare?
 Hur ser du på att samarbeta med andra sektioner?
 Hur hanterar du många bollar i luften?
W-inters Ordförande
 Är du bekväm med att kommunicera på engelska?
 Hur ska du inkludera internationella studenter på sektionen?
W-inters Vice Ordförande
 Är du bekväm med att kommunicera på engelska?
 Hur ska du inkludera internationella studenter på sektionen?
WAMs ordförande




Har du några tidigare erfarenheter som är relevanta för denna post?
Hur ska du din kommunikation med alumnerna se ut?

Konstwerkets ordförande
 Hur involverar du många olika intressen folk har?
Sektionshistoriker
 Vad tycker du är viktigt att bevara inom sektionen?
 Vad ser du som ditt syfte med uppdraget?
Fanbärare
Inga frågor behövs, man blir nominerad
Vice Fanbärare
Inga frågor behövs, man blir nominerad
Arbetsmarkandsdagsansvarig, ADA
Sköts inom NLG

