Verksamhetsberättelse
Sektionen för Energi och miljö
För verksamhetsår 17/18
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Sammanfattning
Det här är Sektionen för Energi och miljös verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
17/18. Ansvaret för att ta fram det här dokumentet har legat på styrelsen i samarbete
med nämndordföranden, men även andra berörda förtroendevalda har utvärderat sina
respektive verksamhetsmål.
Det totala resultatet för ekonomin är att sektionen har gått plus. Detta är framför allt till
följd av att alla budgeterade utgifter inte gått åt.
Förutom sektionens ekonomi har även verksamhetsplanen följts upp. Målen i
verksamhetsplanen har bedömts i kategorierna “uppfyllt”, “delvis uppfyllt” och “inte
uppfyllt” med tillhörande kommentar där behov fanns. Verksamhetsplanen har bestått
av 99 mål varav 62% (61 st) är uppfyllda, 21% (21 st) är delvis uppfyllda och 17% (17
st) inte är uppfyllda.
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Introduktion
Detta är verksamhetsberättelsen för Sektionen för Energi och miljös verksamhetsår
2017/2018. Ansvaret för verksamhetsberättelsen har legat på styrelsen men har tagits
fram i samarbete de förtroendevalda som haft ansvar för den del av verksamheten som
berörts.
Första delen berör sektionens ekonomi och visar verksamhetsårets resultat.
Andra delen redogör för sektionens verksamhet för det gångna året. Denna del utgår
ifrån den verksamhetsplan som togs fram i början av verksamhetsåret. Här har de
nämnder och förtroendevalda som haft ansvar för varje del svarat på om målet är
“uppfyllt”, “delvis uppfyllt” eller “inte uppfyllt”. Kommentarer finns där det ansetts
relevant.
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Ekonomi
I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas resultatet för verksamhetsåret
17/18 för alla respektive kostnadsställen, se tabell nedan. Totalt sett har sektionen gått
med plus, vilket beror på att alla beräknade utgifter inte gått åt.

Kostnadsställe

Budgeterat

Resultat

Centralt

-59 200 kr

-68 756.75 kr

CLW

-2 000 kr

-2 677.50 kr

DSSG

-200 kr

-157 kr

Idrottsnämnden

-1 200 kr

-409 kr

Jämlikhetsnämnden

-3 000 kr

-1 447.62 kr

Konstwerket

-4 000 kr

-3 874.04 kr

Näringslivsnämnden

177 900 kr

112 412.65

Studiemiljönämnden

-8 900 kr

-8 197.66 kr

Styrelsen

-14 700 kr

-13 646.31 kr

Valberedningen

-1 500 kr

-1 563.40 kr

WAM

-2 500 kr

-1 360.36 kr

W-inter

-4 500 kr

-2 720.59 kr

Åre

0 kr

4 302.00 kr
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Verksamhet
Sektionsövergripande
Styrelsen
Vid minst ett tillfälle ska ett event
genomföras för att marknadsföra de
olika typer av engagemang som finns
vid W-sektionen

Uppfyllt

Utvärdera hur kommunikationen
med nämnderna fungerar i den
aktuella styrelseformen

Delvis uppfyllt

Metoder har testats under
verksamhetsåret. Punkten
är ett fortgående arbete.

Utvärdera, effektivisera och om
möjligt reducera sektionens
styrdokument

Uppfyllt

Detta är ett pågående
arbete, men i år har
styrdokumenten
reviderats vid flera
tillfällen.

Arbeta för att upprätthålla en god
relation till W-sektionerna från
Uppsala och Lund och träffa dessa
under läsåret

Uppfyllt

Anordna en styrelsemiddag för
Delvis uppfyllt
Bergsstyrelsen, Elektrostyrelsen samt
CL-styrelsen
Anordna minst en (1) aktivitet för
förtroendevalda

Uppfyllt

Ansvara för att en skidresa blir
arrangerad i sektionen.

Uppfyllt

Tillsätta en Balansvarig som
tillsammans med Bergssektionens
balansvarig arrangerar en bal på
vårterminen

Uppfyllt

Säkerhetsställa att en
arbetsmarknadsansvarig för BKW
väljs och att det protokollförs på ett
styrelsemöte

Uppfyllt

Vid minst ett tillfälle ska ett event
genomföras för att marknadsföra de

Uppfyllt
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En styrelsemiddag har inte
hållits tillsammans med
CL-styrelsen

olika typer av engagemang som finns
inom W-styrelsen inför val-SM
Tillsätta en åreansvarig för nästa år

Uppfyllt

Bjud in och håll i fyra
nämndordförandemöten under året

Uppfyllt

Ta fram ett förslag för framtida
subventionering av åreresan för
arrangörerna

Uppfyllt

Tillsammans med mottagningen
ansvara för att nämnderna och
styrelsen presenteras under
mottagningen

Uppfyllt

Tillsammans med valberedningen
och jämlikhetsnämnden jobba för
större mångfald bland kandidater
som söker förtroendevalda poster

Inte uppfyllt

I samarbete med skyddsombudet föra Inte uppfyllt
in skyddsombudets arbetsuppgifter i
sektionens styrdokument
Främja kontakt och samarbete mellan Inte uppfyllt
förtroendevalda hos W och CL

Samarbeten mellan
förtroendevalda har
funnits men inget aktivt
har gjorts för att främja
dessa.

Informera nämnderna om sektionens Uppfyllt
grafiska profil i nämndernas skriftliga
kommunikation.
Arbeta för att göra hemsidan till den
primära informationsplattformen.

Delvis uppfyllt
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Hemsidan har fungerat
som primär
informationskanal för
sektionsrelaterade
dokument som till exempel
mötesprotokoll, men efter
diskussion har det
beslutats att information
om annat, exempelvis
evenemang, bäst sprids via
Facebook och Bonsai
Campus då dessa kanaler
används mer frekvent och
av fler personer

Utveckla befintliga kanaler för
kommunikationen i sektionen.

Uppfyllt

Befästa kalendern med sektionens
evenemang på hemsidan

Delvis uppfyllt

Undersöka och ta beslut kring om det
bör vara möjligt att två
sektionsmedlemmar delar på en
förtroendevaldpost

Uppfyllt

De flesta evenemang som
ordnats för sektionen har
publicerats på hemsidan,
men vid enstaka tillfällen
har det missats.

Övriga kommentarer:
Under verksamhetsåret har arbete med att införa en ny plattform för information och
events förts i och med lanserandet av Bonsai Campus-app. I slutändan har det kommits
fram till att appen inte är tillräcklig för att ersätta Facebook som kommunikationskanal.
Under våren gick en medlem från styrelsen en jämlikhetskurs (MH1023). Detta gjordes
eftersom THS i samarbete med KTH ville ha 1-2 representanter på kursen då det i
samband med #MeToo uppkommit att flera problem finns inom jämlikhetsområdet på
KTH. Kursen resulterade i ett av intervjustudie som jämlikhetsnämnden fått tillgång till.

Sektionslokalsansvarig och skyddsombud
Undersöka hur sektionslokalens
studiemiljö kan förbättras samt göra
en plan för hur detta skall ske

Uppfyllt

Bibehålla rutiner för sjukvårdslådan
och hålla den regelbundet
uppdaterad i samarbete med CLs
lokalansvarig

Delvis uppfyllt

Sjukvårdslådan är påfylld,
men ingen rutin finns för
påfyllning. Ett problem är
att det inte är allmänt känt
var den finns.

Ta fram instruktioner för hur
sektionslokalens utrustning (till
exempel högtalaren och projektorn)
ska användas och hanteras under
aktiviteter eller event

Inte uppfyllt

Krävs ett samarbete
mellan många kunniga
personer.

I samarbete med styrelsen föra in
skyddsombudets arbetsuppgifter i
sektionens styrdokument

Uppfyllt
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Ansvara för att informera de som
bokar Gråttan om säkerhetsrutiner i
samband med bokning

Inte uppfyllt

Samarbete med de som
gått utbildning för att
skriva dokument

Uppdatera, utreda och befästa
Gråttboken i sektionen

Delvis uppfyllt

Finns flera kapitel som bör
uppdateras och ändras.
Utskriven bok finns i
Gråttan, men
informationen ska kanske
finnas på fler platser i olika
form. Ex vid bokning av
lokalen.

Övriga kommentarer:
Arbetet under året har varit av varierande intensitet. Postens ansvarsområden har
spritt sig till mer än verksamhetsplanen, i form av sanering av skadedjur och övriga
större städprojekt. I samråd med kommande års SOS har vi kommit överens om att
undersöka möjligheterna för en stödgrupp till SOS. De icke-uppfyllda punkterna flyttas
över till SOS 18/19 att genomföra.

Valberedningen
Sträva efter att hitta minst två (2)
kandidater till varje sökbar post

Delvis uppfyllt

Undersöka möjligheten och för- och
nackdelar med att i framtiden bli en
rekommenderande valberedning
(dvs. förorda kandidater)

Inte uppfyllt

Tillsammans med styrelsen och
jämlikhetsnämnden utveckla
rekryteringsprocessen samt göra
denna mer rättvis

Inte uppfyllt

Fortsatt utveckling av
marknadsföring av
förtroendevaldsposter samt arbeta
för att hitta andra
kommunikationskanaler än Facebook

Delvis uppfyllt

Tillsammans med styrelsen och
jämlikhetsnämnden jobba för större

Inte uppfyllt
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Exempelvis till ettans
representant sökte 4 pers,
till balen sökte bara 1 pers.

Inspring uppmuntras, kan
behöva utvecklas för att nå
äldre klasserna

mångfald bland kandidater som söker
förtroendevalda poster

Jämlikhetsnämnden
Hålla en utbildning för alla
förtroendevalda i Jämlikhet, Mångfald
och Likabehandling (JML)

Uppfyllt

En utbilding om
inkluderande event och jml
hölls för de nya
förtroendevalda

Revidera sektionens JML-plan samt
följa upp den

Uppfyllt

De flesta målen blev
uppfyllda och de andra
omarbetas och återtas till
nästa år

Utföra en enkätundersökning för att
Uppfyllt
kartlägga JML-läget på sektionen samt
att sedan redovisa sammanställningen
Anordna minst ett (1) event under
året

Uppfyllt

Under året hölls en
filmkväll med feministisk
tema och en jml-pub för
alla i sektionen

Hjälpa mottagningspresidiet med
JML-frågor före, under och efter
mottagningen

Uppfyllt

Nämnden hjälpte till med
att forma karaktärer till
fuskn0llan och höll en
utbildning för mottagare

Utvärdera nya sätt att få sektionens
internationella studenter integrerade
i sektionslivet i samarbete med
W-inter

Uppfyllt

Målet har genomförts men
behöver förnyas, vilket
görs i jml-planen, då
arbetsordningen gällande
internationella stunder har
ändrats

Tillsammans med W-Inter,
Studiemiljönämnden samt PAS
anordna ett större event
“Programdagen” där studenter får
chansen att utvärdera programmet i
sin helhet och träffa programmets
ansvariga

Uppfyllt

Tillsammans med styrelsen och
valberedningen jobba för större
mångfald bland kandidater som söker

Delvis uppfyllt
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Målet har diskuterats inom
jämlikhetsnämnden, bland
annat fanns det mål i

förtroendevalda poster

jämlikhetsplanen gällande
sökande till
förtroendevalda poster.
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Studiesocialt
Mottagningen
Utveckla mottagningsaktiviteterna i
samarbete med Jämlikhetsnämnden
så att de har stor variation och alla
nya studenter känner sig välkomna
till sektionen

Mottagningen
2018:delvis
uppfyllt

Arbeta aktivt med att upprätthålla en
hållbar alkoholkultur under
mottagningen

M2017: uppfyllt
M2018:uppfyllt

Tillsammans med W-Inter utveckla
mottagningsaktiviter för sektionens
internationella studenter

M2018:inte
uppfyllt

Arbeta för att förbereda de nyantagna
inför studierna

M2017:uppfyllt
M2018:uppfyllt

Bibehålla en god relation med
ITM-kansliet

M2017:uppfyllt
M2018:uppfyllt

Tillsammans med styrelsen ansvara
för att nämnderna och styrelsen
presenteras under mottagningen

M2017:uppfyllt

Arbeta för att konkretisera
verksamhetsplanen i form av
specifika, mätbara mål tillsammans
med gruppansvariga

M2018:inte
uppfyllt

Vi har jobbat med
jämlikhetsnämnden när
det kommer till vilka
sånger vi sjunger på
gasquer. Vi har även haft
workshop under kickoff:en
så att alla mottagare ska ha
det tänket när de utformar
alla aktiviteter

vi undersökte möjligheten
men vi började försent när
schemat redan var satt och
vi kunde ej hitta en
aktivitet som passade bra
att inkludera dem i.

vi satte mål men gick inte
efter SMART-metoden när
vi satte dem.

Övriga kommentarer: Eftersom mottagningens verksamhetsår är annorlunda mot
övriga sektionens så har mottagningen 2017 svarat på de mål som innebär arbete under
själva mottagningen sommaren 2017 och efter mottagningen, hösten 2017.
Mottagningen 2018 har svarat på de mål som inneburit kontinuerligt arbete under
våren 2018.
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CLubWästeriet
Uppfyllt

Under året har vi fortsatt
arbeta med att möjliggöra
festverksamhet utan
upplevelser och alkoholhets.
Detta exempelvis genom att
erbjuda likvärdiga, billigare
alkoholfria alternativ,
upprättat ett nytt alkoholfritt
samarbete (Redbull) och har
fortgående diskussion med
JämN angående
alkoholkulturen på
sektionen. Vi arbetar nu
aktivt med att försöka
förändra skrivsättet kring
alkohol/alkoholfria biljetter
samt olika sånger på
sektionen!

Anordna en (1) gasque för alla
Uppfyllt
studenter i årskurs 5 i slutet av läsåret,
en (1) ovvegasque i samarbete med
DSSG samt en sektionssittning per
termin utöver detta

Planeringen för Femmans är
i full gång och kommer ta
plats den 19 maj i år.
Owwegasquen blev lyckad
(om än försenad) med ett
nytt inslag av owweinvigning
innan själva festen! Som
sektionsspecifika gasquer
under året har vi haft
Halloweengasquen samt Så
KAN det låta - båda med
många sittande och med
praise för mat och märken!

Anordna pubar varje studievecka med
behåll för vissa undantag, till exempel
att personal saknas eller att det
krockar med andra aktiviteter

Den veckovisa
verksamheten har flutit på
utan stopp - de gånger CLW
varit upptagna har en
pubkupp tagit vår plats.
Enda uppehållen har varit i
veckor med mycket andra
event samt Åre!

Arbeta aktivt med att upprätthålla en
hållbar alkoholkultur i sektionen

Uppfyllt
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Anordna minst ett (1) event i
samarbete med någon annan nämnd i
sektionen

Uppfyllt

Vid detta lag har nästintill
alla nämnder på sektionen
haft samarbeten med CLW
(eller åtminstone baren)!
WAM-s alumnikväll, NLGs
konsultevent, owwegasque
och sypub tillsammans med
DSSG och en pub med
balgruppen för att nämna
några.

Arbeta för att anordna minst ett (1)
event i samarbete med någon annan
sektion på KTH

Uppfyllt

Förutom vårt dagliga
samarbete med CL (<3)
kommer DPR (28 april,
precis innan vårt
verksamhetsår tar slut)
tillsammans med Data
utgöra ytterligare ett
samarbete i vår verksamhet,
sektioner i mellan.

Idrottsnämnden
Anordna ett idrottsevenemang per
termin

Uppfyllt

Upprätthålla och utveckla samarbetet
med CL:s idrottsnämnd

Uppfyllt

Tillgängliggöra information om
evenemang inom nämnden för de
internationella studenterna

Inte Uppfyllt

De Som Säljer Grejer
Utvärdera behovet av nya produkter i
sektionen

Uppfyllt

Beställa overaller, märken och annan

Uppfyllt
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Man bör se över hur
facebooksidan tillsammans
med CL är utformad och
fungerar samt öka
samarbetet med W-Inter
för att tillgängliggöra
informationen för
internationella studenter.

merchandise till sektionsmedlemmar
Finnas tillgänglig för försäljning av
DSSGs produkter minst fyra (4) gånger
per termin

Uppfyllt

Ansvara för att sångboken promotas

Ej uppfyllt

Anordna en (1) ovvegasque i
samarbete med CLW

Uppfyllt

Vill tillägga att jag tolkar
denna som att
tillgängligheten för
försäljning inte endast
gäller specifika event (som
syjunta etc) utan bara i
allmänhet

W-Inter
Utvärdera nya sätt att få sektionens
internationella studenter integrerade i
sektionslivet i samarbete med
Jämlikhetsnämnden

Uppfyllt

Att verka för att de internationella
studenter som tillhör sektionen får ta
del av sektionslivet genom bland annat
nämndens Buddy-verksamhet

Delvis
uppfyllt

Att genom dokumentation samt
samarbete med ITM-skolan underlätta
framtida ansökningsprocesser

Delvis
uppfyllt

Anordna minst ett (1) event med en
annan sektion

Uppfyllt

Att verka för att inkludera de
internationella studenterna från
mastern Sustainable Technology till
sektionen

Delvis
uppfyllt

Tillsammans med PAS,

Uppfyllt
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Se “mall för mottagande av
internationella- och
utbytesstuenter

Anordnade en
informationskväll då vi
bland annat bjöd in
internationella
koordinatorn och skrev en
mall för
ansökningsprocesser.

Vi försökte få tag i alla
internationella studenter
men vet inte om lyckades
100%. Inför nästa år borde
vi vara mer strukturerade
när vi letar allas
kontaktinfo och höra av
oss till dem tidigare

Jämlikhetsnämnden samt
Studiemiljönämnden anordna
“Programdagen” där studenter får
chansen att utvärdera programmet i sin
helhet och träffa programmets
ansvariga
Ta emot internationella studenter när
de anländer i början av terminen

Delvis
uppfyllt

Var på ena ITM-mötet,
missade info om det första.
Klurigt med
sommarövergången men vi
borde ha större närvaro i
början nästa gång

Tillsammans med mottagningen
utveckla mottagningsaktiviter för
sektionens internationella studenter

Ej uppfyllt

Oklart om vi ens vill göra
detta? Nuvarande W-Inter
måste då planera för nästa
års W-Inter. Kan också var
logistisk svårt då de två
mottagningarna är så
olika…

Konstwerket
Upprätthålla utbudet kulturrelaterade
aktiviteter inom sektionen

Uppfyllt

Anordna minst två (2) aktiviteter per
termin

Uppfyllt

Upprätthålla samarbetet med Dramaten

Delvis
uppfyllt

Haft en lite sämre kontakt
med Dramaten men
samtidigt haft bättre
kontakt med stadsteatern

Sektionshistoriker
Presentera minst en (1) sammanställning Delvis
av verksamhetsåret genom en
uppfyllt
årskrönika.

Det påbörjades ett arbete
med att fotografera på
sektionens event, men blev
aldrig presenterat.

Utveckla ett arbetssätt för
dokumentation av sektionens event

Föreslås vara del av
verksamhetsplanen 18/19

Ej uppfyllt
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Utveckla någon form av arkiv för denna
dokumentation

Ej uppfyllt
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Föreslås vara del av
verksamhetsplanen 18/19

Utbildning
Studiemiljönämnden
Samla in kursanalyser från årskurs 1 och
2 från respektive kursansvarig på
programmet samt följa upp dem

Delvis
uppfyllt

Ett försök har gjorts och
många kursanalyser har
samlats in men alla
kursansvarig går inte att få
tag på/bryr sig inte om att
skicka dessa. Dock viktigt
att denna punkt finns kvar
för kommande år, men
diskutera med kansliet hur
dessa ska samlas in på
bästa sätt då kursansvariga
ibland ignorerar
studenterna.

Utse en ”Årets Lärare” och “Årets
övningasse” för sektionen

Delvis
uppfyllt

En
nominering/omröstning i
sektionen har gjorts men
en ändring är att de
kommer utses på
n0llegasquen i höst (2018)
och därför fortsätter detta
mål för kommande
verksamhetsår

I samarbete med PAS fortsätta utveckla
programmet utifrån de programmål som
finns

Uppfyllt

Detta uppfylls på PRUG
(programutvecklings
gruppen) samt på
programkonferensen.

Se till att alla årskurser är representerade Uppfyllt
i studienämnden i form av
årskursrepresentanter från årskurs 1-2
Tillsammans med W-Inter,
Jämlikhetsnämnden samt PAS anordna
“Programdagen” där studenter får
chansen att utvärdera programmet i sin
helhet och träffa programmets ansvariga

Uppfyllt

Ansvara för att terminsutvärderingar för
årskurs 1-5 utförs och sammanställs

Uppfyllt

Anordna ett event relaterat till
stresshantering och hälsa

Uppfyllt
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Programansvarig student
Följa upp de åsikter som kommit fram
under programdagen och vid andra
tillfällen, samt se till så att de integreras i
programmet i största möjliga mån genom
att föra det vidare till
programutvecklingsgruppen (PRUG) och
andra studieutvecklande grupper.

Delvis
uppfyllt

Integrering av
studenternas åsikter om
programmet och KTH har
skett löpande under
verksamhetsåret i PRUG
och andra
studieutvecklande
grupper, främst inom
sektionen, ITM-skolan och
THS. Programdagen har
inte följts upp än.

I samarbete med Sno fortsätta utveckla
programmet utifrån de programmål som
finns

Uppfyllt

Detta uppfylls på PRUG
(programutvecklings
gruppen) samt på
programkonferensen.

Tillsammans med W-Inter,
Jämlikhetsnämnden samt
Studiemiljönämnden anordna
“Programdagen” där studenter får
chansen att utvärdera programmet i sin
helhet och träffa programmets ansvariga

Uppfyllt

Var delaktig i tidigt
planeringskede, men
lämnade över dagens
genomförande pga MFS.
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Näringslivssamverkan
Näringslivsgruppen
Följa upp alla utförda event under
föregående verksamhetsår

Uppfyllt

Utveckla fliken ”Karriär” på sektionens
hemsida

Ej uppfyllt

I samarbete med Konglig Kemisektionen
och Bergssektionen genomföra
arbetsmarknadsdagen BKW

Uppfyllt

Att välja en Arbetsmarknadsansvarig för
BKW-mässan

Uppfyllt

Utveckla samarbetet med nämnden WAM
för att upprätthålla alumnkontakter

Delvis
uppfyllt

Utveckla en logga för nämnden

Uppfyllt

Arbeta för att utveckla samarbetet med
sektionen för Samhällsbyggnad

Uppfyllt

Ta kontakt med företag under perioden
april-maj för att säkerhetsställa event
under hösten

Delvis
uppfyllt

Utveckla ytterligare företagsevent
kopplade till programmets
masterutbildningar.

Uppfyllt

Har reviderats för
kommande verksamhetsår
då hela hemsidan först ska
utvecklas.

Fler event kan inkludera
samarbete med WAM.
Vidareutveckla!

Kontakt gjordes. Dock
ingen ordentlig uppföljning
vilket har gjort att status
kring vissa företag är
oklart (detta gäller dock
troligen främst företag som
inte är så intresserade)

WAM
Upprätthålla facebookgruppen så att det är Uppfyllt
lätt för alumner att ha kontakt med
varandra och sektionen
Utreda möjligheten att samarbeta med

Ej uppfyllt
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Har under året inte haft

KTHs centrala alumnverksamhet.

möjlighet att utreda detta.
Tar det vidare till nästa
ordförande om intresset
finns

Rekrytera fler medlemmar till nämnden

Uppfyllt

Anordna minst ett (1) event för alumner
och studenter

Uppfyllt

Utveckla samarbetet med nämnden
Närlingslivsgruppen för att upprätthålla
alumnkontakter

Uppfyllt
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