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VALBROSCHYR FEB-SM

Val under Februari-SM
Till Februari SektionsMöte kommer dessa poster att behandlas:

1. Projektledare för Arbetsmarknadsdagen

2. Moby Dick

3. Hoftorsk

4. Che

5. BeatKeeper

6. Qulturattachéer

7. Vice IntSekt (fyllnadsval)

8. Frequensnormalen (fyllnadsval)

Mötet kommer även att behandla val av:

1. Årets Kamrat

2. Årets Övningsassistent

3. Årets Lärare

För dig som undrar vad alla dessa poster innebär är det bara att bläddra
vidare, så finner du beskrivningar av samtliga poster.

Hur kandiderar man till en post?
Helt enkelt genom att skicka ett mail till val@e.kth.se där följande frå-
gor besvaras:

1. Vem är du?

2. Vilken post söker du?

3. Varför är just du lämpad till denna post?

När detta är gjort kommer valberedningen återkomma om eventuella
intervjuer, och sen efter det är det bara att närvara på SektionsMötet då
själva valet utförs!
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Inför detta finns det två viktiga datum att komma ihåg:

Onsdagen den 19:e Februari — sökstopp! Skicka in kandidaturer och
nomineringar till val@e.kth.se senast 23:58 denna dag!

Onsdagen den 26:e Februari —Februari-SM!Mötet startar klockan 17:23
i Tolvan.

Vi syns då!

Vill du veta mer om en post? Ta en titt i Reglementet! QR-koden ne-
dan leder dig rätt.

Moby Dick
Martin Lindström E-17
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Projektledare för Arbetsmarknadsdagen
Varje år anordas Elektrosektionens arbetsmarknadsdag E-Potential, en
fantastiskmöjlighet för oss elektrostudenter att träffa företag, få ett oänd-
ligt antal pennor och kanske hitta ett sommarjobb. Låter detta roligt? Vill
du knyta kontakter i arbetsmarknaden? Sök då Projektledare för Arbets-
marknadsdagen, och organisera denna fantastiska dag!

Moby Dick
Moby Dick är en stor vit val. Men Moby Dick är även ansvarig för sek-
tionens valberedningen och har som uppgift att leda och styra dess ar-
bete. Valberedningen jobbar med att förbereda sektionens val genom
att marknadsföra poster och behandla kandidaturer, till exempel skriva
broschyrer som denna! Moby Dick sitter även med THS valnämd, där
valet till Kårfullmäktige behandlas, vilket är en fantastisk möjlighet att
få en alldeles lagom stor inblick i hur THS Centralt arbetar. Låter detta
intressant? Sök Moby Dick!

Hoftorsk
Hoftorsken har det stora ansvaret ta handomTolvans akvariumochdess
invånare. Nu kanske det finns några av er som undrar var detta akvarium
kan tänkas finnas då ni absolut inte har sett detta någonstans i Tolvan.
Sök Hoftorsk så kanske ni får veta!
Det ryktas att Hoftorsken i brist på fiskar att sköta kanske även kan

ägna sig åt annat, såsom att samla likes på Instagram.

Che
Sektionens egna sektionstidningEmissionen, somproduceras avChefse-
mitteuren (Che), har länge varit en möjlighet för E-Osquarulda att hålla
sig updaterad på vad som händer inom sektionen och på resten av cam-
pus. Under senare år har utgivningstiderna blivit något stokastiska och
formatet har ändrats från tidning till podcast. Så tycker du om att att skri-
va eller prata i mikrofon? Och vill du kanske intervjua en minister, eller
undersöka var den bästa kanelbullen på campus kan köpas? Sök Che!
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Beatkeeper
Till Tolvans alla fester ska det givetvis finnas musik, och det är Beatkee-
pern som ser till att den finns! Som Beatkeeper leder man E-DJ och ord-
nar så att det finns musik på Tolvans dansgolv. Så tycker du att musik är
kul eller vill prova på att vara DJ, sök Beatkeeper!

Qulturattachéer
Som Qulturattaché ser man till att sektionens medlemmar får uppleva
lite kultur! Vad som räknas som kultur är helt upp till Qulturattachén,
det kan vara allt från teaterbesök till ölprovningar. Om du tycker att sek-
tionen behöver mer kultur och har några roliga idéer på events så är
Qulturattaché rätt post att söka!

Vice IntSekt
Den Vice Internationella Sekreteraren assisterar IntSekt i dess jobb att
arbeta med den Internationella Gruppen som ansvarar för frågor gäl-
lande utbytesstudenter som studerar på våra program. Vice IntSekt är
också ansvarig för att arrangera mottagning för de internationella stu-
denter som anländer till KTH inför vårterminen. Som en extra belöning
får man 0,2 bonuspoäng på sitt betygsnitt om man senare själv söker
utbytesstudier. Vice IntSekt har mandatperiod på halvår, d.v.s. 1 jan - 30
jun.

Frequensnormalen
Frequensnormalen är Sektionens primära sångledare och är den som le-
der sången och tempot på Sektionens gasquer och fester. Var med och
led sången på TentaPubar samt den högtidliga Vårbalen! Frequensnor-
malen har mandatperiod på halvår, d.v.s. 1 jan - 30 jun.

Årets Kamrat
Årets Kamrat är en utmärkelse som väljs under varje Februari-SM där
sektionen uppmärksammar gott kamratskap mellan teknologerna. Det-
ta är alltså inte en post somman söker till utan istället kan man nomine-
ra någon som man tycker har stått ut bland mängden när det gäller att
vara en riktigt god kamrat. Utöver den uppenbara äran som medföljer
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utnämnelsen så får man även sitt namn förevigat i Tolvan som ett plakat
på Årets Kamrat-tavlan.
Tycker du att någon passar beskrivningen? Finns det någon fadder

från mottagningen du tycker gjorde ett extra bra jobb? Är det någon
som alltid sitter i Tolvan och sprider en god stämning? Tveka inte då och
nominera denna person till Årets Kamrat!

Årets Lärare
Pedagogiska kunskaper är en stundvis bristande förmåga bland lekto-
rerna på KTH. Därför anser Elektrosektionen att det är viktigt att upp-
märksamma god pedagogik genom att utse Årets Lärare varje Februari-
SM. Har du haft en speciell föreläsare som varit extra pedagogisk eller
gjort en svår kurs rolig? Nominera dem till Årets Lärare!

Årets Övningsassistent
Lika viktigt som en bra föreläsare är en bra övningassistent, som kom-
pletterar föreläsningarna och hjälper en att faktiskt förstå hur man räk-
nar sina tal eller ritar sina kretsar. Har någon övningsassistent varit extra
hjälpsam? Nominera dem till Årets Övningsassistent!
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Glöm inte bort:
Sökstopp: 19:e Februari

Februari-SM:26:e Februari

Maila kandidaturer till:

val@e.kth.se
Där du svarar på frågorna

Vem är du?
Vilken post söker du?

Varför är just du lämpad till denna post?

Maila även nomineringar för Årets Kamrat, Årets Lärare
och Årets Övningsassistent till:

val@e.kth.se
Där du ger en kort motivering till varför just den personen

förtjänar utmärkelsen.
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