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VALBROSCHYR DEC-SM

Inför December-SM
Den 8:e december har det blivit dags för Elektrosektionens största sek-
tionsmöte - December-SM, eller Val-SM. En ny Styrelse ska väljas inför
kommande år, och dessutom ska en rad andra funktionärsposter fyllas.
Dessutom ska hedersposten Fan- och Råttbärare väljas, en post till vil-
ken man kan nominera lämpliga Sektionsmedlemmar till. Om du blädd-
rar vidare hittar du information om alla poster som ska väljas under mö-
tet.

Onsdagen den 1:a december — Sökstopp. Skicka in din kandidatur el-
ler nominering till val@e.kth.se innan 23:58.

Onsdagen den 8:e december — December-SM.

Moby Dick
Milad Javadi E-19
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Val under December-SM
Till December SektionsMöte kommer följande poster att behandlas:

1. Supraledare tillika Ordförande

2. Halvledare tillika Vice Ordförande

3. Resistor tillika Sekreterare

4. SNO

5. AMSe

6. Kollektor tillika Ekonomiansvarig

7. Källarmästare med Styrelseansvar

8. Klubbmästare med Styrelseansvar ( PR nominerar)

9. Fø Fmed Styrelseansvar

10. Vice SNO tillika PAS

11. Ekvivalenten

12. Isolator tillika skyddsombud

13. Fø Fmed ekonomiskt ansvar

14. Batman ( PR nominerar)

15. bAMSe

16. Revisorer

17. Vice IntSekt (verksamhetsår 1 jan - 30 jun)

18. Fan- och Råttbärare (nominering, se info nedan)

19. Frequensnormalen (verksamhetsår 1 jan - 30 jun)

20. Musikborggarråd

För dig som undrar vad alla dessa poster innebär är det bara att bläddra
vidare så finner du beskrivningar av samtliga poster.
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Hur kandiderar man till en post?
Helt enkelt genom att skicka ett mail till val@e.kth.se där följande frå-
gor ska 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 är det bara att närvara på SektionsMötet då själva
valet utförs!

Vill du veta mer om din post? Ta en titt i Reglementet! QR-koden ne-
dan leder dig rätt.
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Styrelsen
Elektrosektionens Styrelse är Sektionens operativa ledning som ansva-
rar för att Sektionens verksamhet utförs. Utöver att ansvara för många
av Sektionens utskott arbetar även Styrelsen med att representera Sek-
tionen både inom och utanför THS och KTH.

Supraledare tillika Ordförande
Supraledaren är den högst ansvariga i Sektionen. Arbetet innebär att re-
presentera Sektionen utåt mot till exempel THS och KTH samt att leda
Styrelsens verksamhet. Supraledaren måste kunna arbeta väl med sin
Styrelse, om du tycker om grupparbete, att inneha ledarrollen, samt att
ta mycket ansvar är Ordförande rätt post för dig!

Halvledare tillika Vice Ordförande
Halvledaren är dels Supraledarens högra hand och stöttar denne i dess
arbete, men är också Styrets informationsspridare och främsta kommu-
nikatör. Halvledaren ansvarar för Sektionens olika informationskanaler
som hemsidan, maillistor, sociala medier osv. Det är en bra post för dig
som gillar att skriva och prata!

Resistor tillika Sekreterare

På både SektionsMöten och StyrelseÖverläggninsTräffar sägs det en
hel del, och detta måste givetvis förevigas. Resistorns främsta uppgifter
är att skriva protokoll till dessa samt att hålla Sektionens många Styrdo-
kument uppdaterade. Vill du lära dig mer om den ädla konsten LATEX ska
du söka Resistor!

SNO
SNO, StudieNämdsOrdföranden, leder studieövervakningen för vårt pro-
gram. Genom att arbeta tillsammans med lärare och programAnsvarig
samt sitta i THS UtbildningsRåd har man som SNO möjlighet att göra
vår utbildning ännu bättre!

AMSe
ArbetsMarknadsSekreraren har som uppgift att leda Arbetsmarknads-
Gruppen, ArG. AMSe arbetar som kontaktperson mellan Sektionen och
företagen som vill ha elektroingenjörer. En fantanstisk post för dig som
vill knyta kontakter med arbetsmarknaden!
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Kollektor tillika Ekonomiansvarig
Kollektorn är ansvarig för sektionens ekonomi. Tycker du om fakturor
och bokföring, eller vill lära dig mer om detta? Sök då till Kollektor!

Källarmästare med Styrelseansvar
Källarmästaren leder Källargillets arbete och ansvarar för vår kära lokal
Tolvan. Om du vill ta Tolvan är mitt andra hem till en ny nivå är Källarmäs-
tare en post för dig!

Klubbmästare med Styrelseansvar
Klubbmästaren leder PRs arbete, och sköter dess ekonomi, i syfte att
främja det studiesociala livet på sektionen. Posten nomineras av PR och
väljs av SM.

Fø Fmed Styrelseansvar

Fø Fär de som leder Fadderiet och, tillsammans med Öfverskændaren,
arrangerar mottagningen. Längtar du redan tillbaka till Mottagningen
och vill ta en större roll i denna, sök Fø F!

Övriga poster
Utöver ovanstående styrelseposter ska en rad andra funktionärsposter
väljas på december-SM.

Vice SNO tillika PAS
Vice SNO är SNOs högra hand och assisterar i att leda studienämnden.
Med denna post blir man även ProgramAnsvarige Student, och repre-
senterar därmed extra mot ProgramAnsvarig på skolan om hur program-
met ser ut som helhet.

Ekvivalenten
Ekvivalenten leder sektionens JML-arbete (Jämställdhet, Mångfald och
Lika villkor) med målet att förbättra den sociala miljön på sektionen. Ekvi-
valenten närvarar även på JML-råden där alla sektioners JML-ansvariga
samlas för att diskutera studiesociala frågor och hantera anmälningar
gällande diskriminering och trakasserier. Detta är en post för dig som
brinner för att förbättra miljön på sektionen med en härlig grupp likasin-
nade!
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Isolator tillika skyddsombud
Isolatorn är sektionens studerandeskyddsombud, vilket innebär att hen
har hand om frågor angående studiemiljön på KTH. Bland Isolatorns
uppgifter ingår att diskutera studiemiljöfrågor med skyddsombud från
andra sektioner samt att gå på skyddsrond i skolans lokaler. Isolatorn
sitter även med i både studienämnden och JML-nämnden. Om du vill
arbeta för en tryggare och bättre studiemiljön samtidigt som du träffar
personer från hela KTH är Isolator en post för dig.

Fø Fmed ekonomiskt ansvar
Fø Futanför Styrelsen, oftast kallad för Snål-Fø F, arbetar med att pla-
nera och leda Fadderiets verksamhet under mottagningen. Snål-Fø Fär
dessutom, som namnet antyder, ansvarig för Mottagningens ekonomi.

Batman
Med uppgift att assistera Klubbmästarna ser Batman till att drinkarna
skyfflas ut i jämn takt. Posten nomineras av PR och väljs av SM.

bAMSe
Den biträdande ArbetsMarknadsSekreteraren är AMSes högra hand, och
assisterar AMSe i att leda ArGs arbete.

Revisorer
Sektionens revisorer är de som granskar hur Sektionens verksamhet ut-
förs. Det primära arbetet ligger i att granska de ekonomiska handlingar-
na som alla ekonomiskt ansvariga skriver under verksamhetsåret, men
även att studera Sektionens Stadga och Reglemente och se till att dessa
följs väl.

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.
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Fan- och Råttbärare
Fan- och Råttbäraren är en av Sektionens hedersutnämningar. För att
bli Fan- och Råttbärare ska man ha främjat Sektionens intressen under
många år. Som namnet antyder skall Fan- och Råttbäraren bära Sektio-
nens fana och agera ceremonimästare där så krävs; dessutom ska den-
ne känna sig hedrad över sin post. Den kanske mest betungande upp-
giften är dock att se till att hålla av Osqulda disponerade lokaler råttfria.
Samtliga nominerade till Fan- och Råttbärare bör uppfylla de krav som
ställs ovan.

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.

Musikborgarråd
Musikborgarrådet har till uppgift att på varje SektionsMöte dricka fyra
returglasförpackade starköl på Sektionens bekostnad (om de vill), samt
därefter framföra ett Opuz Styrelsen och SektionsMötet till fromma. An-
svarar även för att arrangera Sångartäfvlan under Vårbalen. Musikaliska
egenskaper är ett plus, men egentligen ingen nödvändighet.
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Glöm inte bort:
Sökstopp: 1:a december
Dec-SM:8:e december

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?
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