
Okt–SM ELEKTROSEKTIONEN 6 oktober

Valgrund för:
Konglig Elektrosektionens
SektionsMöte 3 uti Oktober
Tisdagen den 6 oktober
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Förord

Det här är Valgrunden som valnämnden har förberett. Syftet med valgrun-
den är att eftersträva val utan jäv, samt att informera om innebörden av
de poster som är öppna för kandidatur. Detta dokument har tagits fram
med utg̊ang i valgrunder inför SektionsMöten i oktober u.n.̊a. 1000000 och
december u.n.̊a. 1000000. Dessa finns tillgängliga p̊a Sektionens eminenta
hemsida elektrosektionen.se. Valgrunden är en sammanställning av tidigare
valberedningars erfarenheter, PM för Val samt övriga lärdomar fr̊an Sek-
tionsminnet.

2 Valposter under Oktober–SM

2.1 IntSekt

IntSekt är huvudansvarig för Sektionens tv̊a internationella mottagningar i
januari och augusti. IntSekt bör ha en vilja att lära sig mer om främmande
kulturer och kunna tala engelska flytande. Posten kräver en ansvarstagande
person som är villig att sätta nyantagna i första rummet. Det är även viktigt
att vara organiserad s̊a att detta kan synas i evenemanget. För att skapa
tv̊a excellenta mottagningar krävs att IntSekten visar initiativförm̊aga.

2.2 Krill

Krill best̊ar av posterna Krill Åk-1, Krill Åk-2, Krill Åk-3 samt Krill Övriga.
Krill Åk-1, Krill Åk-2, Krill Åk-3 ska g̊a i den årskurs som posten anger.
Krill Övriga kan sökas av alla. Krill ska bist̊a Moby Dick i arbetet med att
bereda sektionens val.

2.3 ÅRe

ÅRe best̊ar av ÅrskullsRepresentanter fr̊an Åk-1, Åk-2 samt Åk-3. ÅRes
uppgift är att framföra information fr̊an Studienämnden till respektive årskurs.
Dessutom ska ÅRe framföra åsikter i studie och studiesociala fr̊agor fr̊an re-
spektive årskurs till Studienämnden. ÅRe bör ha ett intresse för dessa fr̊agor
och en förm̊aga att n̊a ut till sin årskurs.
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2.4 E-post

E-post är huvudansvarig för hemsidans underh̊all. Syftet med posten är att
verka förebyggande för att sektionens hemsida ska vara säker och uppfylla
de behov som sektionen har av hemsidan. Det är bra om kandidaten har
förkunskaper inom PHP, MySQL och Wordpress. Det är nödvändigt att
kandidaten är p̊alitlig d̊a en stor del av sektionens intäkter g̊ar via hemsidan.
En kandidat bör inte vara negativt inställd till att lära sig programera nya
funktioner till hemsidan.

2.5 Esquaderamiralen

Esquaderamiralen ska ordna den årliga seglatsen, Esquadern. Posten kräver
tillräckligt sjövett och ledarskap för att leda en trevlig seglats p̊a ett säkert
sätt. Esquaderamiralen ska göra reklam för eventet, b̊ade inom och utom
Sektionen, för att f̊a tag p̊a ett tillräckligt antal b̊atar. Att själv inneha en
b̊at är en fördel. Esquaderamiralen bör sitta lugnt i b̊aten och inte vara
oansvarig, sakna självkontroll eller finna sig själv överförfriskad.

2.6 Vice Idrottsledar(en)

Vice Idrottsledar(en) ska vara ett stöd till Idrottsledar(en), att inspirera Sek-
tionsmedlemmarna att delta i de evenemang som anordnas samt att själv ta
initiativ till evenemang. Det är bra att Vice Idrottsledar(en) är karismatisk,
inspirerande och brinner för idrotten. Det är även positivt om den relativt
regelbundet rör sig ifr̊an den egna soffan. En ostrukturerad och oengagerad
Vice Idrottsledar(en) är inte att föredra.

2.7 Directris

Directrisen leder Elogen som anordnar Sektionens oregelbundet regelbundna
spex, varför ett brinnande spexintresse är ett krav. Directrisen ska kunna
leda och motivera Elogen. Directrisen ska ocks̊a ha förm̊agan att intressera
och motivera andra människor att besk̊ada Elogens verk.

2.8 CaraKarl

Carakarlen är ansvarig för Sektionsbilen. Carakarlen ska ha ett körkort och
ha ett intresse för bilar. Carakarlen ska ha kunskap om bilar samt viljan
att fortsätta lära sig mer om bilar. Carakarlen ska vara initiativtagande och
vilja ta initiativ för Sektionsbilens bästa.

2.9 Vice IntSekt

Vice IntSekt ska assistera IntSekt i att arrangera den internationella mottag-
ningen. Vice IntSekt ska s̊aledes ha ett brinnande intresse för Mottagningen
och ska kunna planera och organisera en s̊adan. Vice IntSekt ska vilja främja
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kulturella utbyte mellan svenska- och internationella studenter. Vice IntSekt
ska ocks̊a vilja samordna sina evenemang med THS mottagning.

2.10 Idrottsledar(en)

Idrottsledar(en) ska leda sektionens idrottsnämnd (ELIN) och ansvara för
dess verksamhet. Ansvaret innebär att annordna evenemang av sportslig
karaktär, varför ett intresse för sport är viktigt, och att locka sektionens
medlemmar till att medverka vid dessa. Det åligger ocks̊a Idrottsledar(en)
att utse Hurtbullar, handskas med nämndens ekonomi och representera sek-
tionen i Idrottsr̊adet. Dessutom ska Idrottsledar(en) arrangera den anrika
Spadtävlingen.

2.11 AMSe

AMSe är ansvarig för Sektionens kontakt med näringslivet. Detta kräver
b̊ade insikt i hur ArG arbetar, men även insikt i Sektionens, KTHs och THS
arbetsrutiner i näringslivsfr̊agor. En av AMSes viktigaste ansvarsomr̊aden
är att bibeh̊alla, förbättra och m̊angdubbla Sektionens näringslivskontakter,
varför en vilja för detta är ett m̊aste.

Skrivet av med god hjälp av

Kristina Kjellberg
Moby Dick
Elektrosektionen
THS

Krill
Elektrosektionen
THS

3


	Förord
	Valposter under Oktober–SM
	IntSekt
	Krill
	ÅRe
	E-post
	Esquaderamiralen
	Vice Idrottsledar(en)
	Directris
	CaraKarl
	Vice IntSekt
	Idrottsledar(en)
	AMSe


