Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

VALHANDLINGAR
Valberedningen
Sammansättning
Valberedningen för verksamhetsåret 2021/2022 tillsattes under SM4 20/21, och utökades under SM1
21/22, efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:
Sara Flodin, M16
Tilda Byrstedt, P18
Oskar Robsarve, M18
Ebba Nauwelaerts de Agé, M20
Anni Li, M20
Henrik Larsson, M19
Till sammankallande för Valberedningen valdes Sara Flodin på SM4 20/21.

Arbetssätt
Inför urvalet av föreningsordförande har Valberedningen granskat befintliga intervjuunderlag och
kravprofiler från tidigare år och därefter kompletterat och utvecklat materialet med vad som ansetts
behövligt. Nytt Material Målsättningen för underlagen som tagits fram för posterna är att de ska spegla
sektionens gemensamma bild av hur verksamheten bör utföras och utvecklas i framtiden.
Ansökningsperioden för posterna var mellan 12/12 och 26/12 2021. Information kring valen nådde ut till
sektionens medlemmar via:
●

Maskinsektionens Facebook sida

●

SM2, 12e dec 2021

Ansökan eller nominering till poster har gjorts via ett formulär i podio. Det har där varit möjligt att
nominera en kandidat anonymt. Efter ansökan/nominering har Valberedningen kontaktat de
sökande/nominerade och genomfört intervjuer samt talat med referenser vid behov.
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Verkmester (Osquar Mutter)
Önskad profil
Verkmester tillsätter och leder Maskinsektionens egna band, Osquar Mutter, i sin verksamhet samt agerar
som representant mot resten av sektionen. Till posten söker Valberedningen en musikalisk person med
god förmåga att få gruppen att samverka. Verkmester bör även ha idéer för hur Osquar Mutters
verksamhet kan utvecklas. Tidigare ensemble- och ledarerfarenheter är meriterande men inget krav.
Sökande
Totalt antal sökande: 1 par
●

Erik Arnald och Robin Gunnarsson

Erik Arnald, och Robin Gunnarsson
Intervjuade av: Oskar Robsarve, Tilda Byrstedt.
Personligt brev
Erik:
Tjena Maskin! Jag heter Erik och går fjärde året på maskinteknik och första året på hållf-mastern.
Jag har ett stort intresse för musik och har spelat trummor sen jag var 10 år gammal. Har även på senare år
lärt mig att spela elgitarr och bas. Jag gick musikprogrammet på gymnasiet där jag fick spela mycket
tillsammans med andra och hade flera konserter. Efter gymnasiet gick jag tekniskt basår för att sen börja
på Maskin.
Under mina år på sektionen har jag främst varit engagerad i Jubelspexet, där jag varit med tre år i
Orquestern och spelat trummor och bas, där jag var chef ett av åren. I år är jag även med i MuP.
Nu är jag med i Osquar Mutter som trummis, vilket varit jättekul som helst hittills!
Jag är taggad på posten som Verkmeister eftersom jag tyckte det var kul att vara chef i spexet då jag fick
lära känna många och fick se hur otroligt duktiga maskinare kan vara på att spela musik! Jag är lite extra
taggad på att söka tillsammans med Robin då jag tror det blir roligare och lite mindre stressigt.

🤘🏻

Taco hej hårdrock är min grej

Robin:
Tjena gänget! Jag heter Robin och går första året på maskin.
Även jag har har sedan många år haft ett stort musikintresse och har spelat i diverse bandkonstellationer
under min uppväxt. I och med mina sabbatsår från pluggandet blev det också ett uppehåll från musiken.
Därför känns det sjukt bra att vara tillbaka i replokalen.
När jag inte spelar bas tills fingrarna blöder med Osquar Mutter tycker jag om att roa mig med att skriva ut
kontrakt för uthyrning av M-bussen, planera menyn till Ettans med mina mednissar eller helt enkelt stressa
över allt plugg som jag borde göra.
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Anledning till varför jag söker posten som Verkmeister är att det verkar sjukt kul. Det känns också jättebra
att med Erik eftersom han har varit aktiv i sektionen och har Erfarenhet.
Tjingeling
Valberedningens beskrivning
Erik går sitt fjärde år på maskin medan Robin går sitt första. Båda har under stor del av sina liv spelat
musik i olika band och läst gymnasie- respektive högstadieutbildning med inriktning på just musik. Erik
har varit Engagerad i Jublespexets orquester 2019-2021 som medlem och även chef och är i år med i MuP,
Robin är i år med i Bussnämnden och Klubbnissarna. Utöver det är båda just nu med i Osquar Mutter. De
upplevs positiva och taggade på rollen och har som ambition att kunna ordna fler spelningar, rep och en
god stämning i bandet.
Valberedningens utlåtande
Valberedningen anser att Erik och Robin är väl insatta i vad rollen innebär och att de har goda meriter
med långvarig erfarenhet av att spela i band. Att de söker som ett par upplevs även positivt då de båda har
engagemang utanför Osquar Mutter.
Erik är huvudsöknade.
Valberedningen väljer därför att förorda Erik och Robin till rollen som Verkmester.
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Verkstadsansvarig
Önskad profil
Verkstadsansvarig är ledare för Maskineriet, en förening som ska främja det handfasta tekniska intresset
hos sektionens medlemmar. Föreningen ansvarar för all verksamhet i teknologverkstaden förutom den
KTH bedriver. Verkstadsansvarig utgör kontakt mellan sektionen och institutionen samt är ansvarig för att
verkstadens säkerhetsföreskrifter efterföljs och att sprida information om kommande kurstillfällen för
introduktionskursen till verkstaden. Till posten söker Valberedningen en organiserad person med ett stort
intresse för verkstadsarbete och god organisationsförmåga. Personen bör även ha idéer om hur
Maskineriet kan utvecklas. Tidigare ledarerfarenheter är meriterande men inget krav.
Sökande
Totalt antal sökande: 1
●

Viktor Dryvold

Viktor Dryvold
Intervjuad av: Henrik Larsson, Ebba Nauwelaerts de Agé.
Personligt brev
Jag heter Viktor Dyrvold och varit medlem i maskineriet I de senaste 2 åren. Jag pluggar maskin och är på
mitt tredje år. Jag söker nu till att bli nästa maskinverkstadsansvarig för att jag tror att jag har erfarenheten,
mycket att erbjuda i den positionen, samt tycker att det alltid är kul att vara på maskineriet. Tidigare har jag
varit med i dekoren och haft ansvar som bankettgruppchef för moment. Därtill har jag delvis ansvarat för
ett event inom maskineriet på smedjan på fjäderholmarna. I framtiden vill jag starta gemensamma projekt
för att bygga en ringroller och en universal bender.
Valberedningens beskrivning
Viktor går tredje året på maskin och har tidigare engagerat sig i maskineriet i 2 år samt även i Jubelspexet
och i Moment. Han har en god inställning till rollen och upplevs som en ansvarsfull person.
Valberedningens utlåtande
Valberedningen anser att Viktor är väl insatt i rollen och medveten om situationer som kan uppstå. Vidare
har han viljan att arbeta med projekt och att öka intresset för maskineriet och särskilt för de nyantagna.
Valberedningen väljer därför att förorda Viktor till Verkstadsansvarig.
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Förste Kastare - Kungliga Maskinsektionens Dartklubb (KMDK)
Önskad Profil
Förste Kastaren är ledare för Kungliga Maskinsektionens Dartklubb (KMDK). Föreningen har som syfte
att vara en mötesplats för alla medlemmar på sektionen som har intresse för dart och kulturen därikring.
Till posten söker Valberedningen en initiativrik person med intresse för just dart och en förmåga att
motivera grupper. Tidigare ledarerfarenhet och erfarenhet av att arrangera event är meriterande, men inget
krav.
Sökande
Totalt antal sökande: 1 par
●

Henrik Larsson och Kjell Turesson

Henrik Larsson och Kjell Turesson
Intervjuad av: Tilda Byrstedt, Oskar Robsarve.
Personligt brev
Hejsan Maskin!
Vi som söker förste kastare heter Kjell och Henrik och vi går båda vårt tredje år på maskin. Vi har suttit i
ett år som förste kastare men fick i stort sett bara höstterminen att faktiskt genomföra dartpubbar på
grund av pandemin. Det är även av denna anledning som vi vill sitta kvar på denna post i ett år till! Vi
känner att vi ännu har mycket kvar vi vill göra, bland annat vill vi genomföra en Dasque och ha fler
kastukvällar i bastun i Nymble! Vi har även ambitioner att skapa en ny KMDK drink med märke. Om ni
tycker allt detta låter spännande och uppskattar att kunna ta en bärs efter föreläsningarna en tisdagskväll,
kasta lite pil och bli brutalt utklassade av äldre maskinare i caps så ser vi gärna till att det blir så! Har ni
några frågor till oss är det bara att komma och ställa dem på kandidattorget.
Allt gott!
Henrik och Kjell
Valberedningens beskrivning
Henrik och Kjell går båda tredjeåret på maskinprogrammet och har under 2021 suttit som förtekastare
tillsammans. De söker nu igen då det var ett kul arbete, men också på grund av det faktum att pandemin
stått i vägen för många av de evenemang de velat genomföra och hoppas nu få chansen. Henrik har
tidigare varit engagerad i mottagningen och är just nu M-SNO, medan Kjell är engagerad i Internationella
gruppen. De har valt att söka rollen tillsammans då anser att det är positivt att vara två för
arbetsbelastningens skull, men berättar också att de kompletterar varandra väldigt bra.
Valberedningens utlåtande
Valberedningen väljer att inte skriva utlåtande om Henrik Larsson och Kjell Turesson eftersom Henrik
Larsson är en del av valberedningen och uppmanar därför sektionen att ställa de frågor de har direkt till de
sökande.
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C-ykling - Maskins Cykelklubb (M.C. Klubb)
Önskad profil
Sökande
Totalt antal sökande: 1
●

Joel Nilsson

Joel Nilsson
Intervjuad av: Sara Flodin, Henrik Larsson
Personligt brev
Hej på er!
Mitt namn är Joel Nilsson och jag söker den nya posten som C-yckel. Jag är ursprungligen från en liten ort
i södra Halland och flyttade till Stockholm för ca 2,5 år sedan. Jag går 3:e året på maskin och har varit
relativt aktiv på sektionen än så länge. Jag har varit med i bussnämnden 1 år och phösningen nu i höstas.
Jag är även med i dekoren detta året. Jag söker posten som C-yckel eftersom att det var jag som tog
initiativet att starta en cykelförening för maskinsektionen och vill väldigt gärna vara den första
ordföranden för M.C-klubben så att alla planer och idéer som jag har för M.C-klubben blir till verklighet.
Jag har en massa idéer om olika event som skulle kunna anordnas och olika samarbeten med
andra föreningar och nämnder som jag vill hoppas kunna skapa. Jag är supertaggad på att få lägga grunden
för en helt ny föreningen helt enkelt! Skapa grupper på sociala medier, logotyper och värva en massa
medlemmar som delar samma intresse som mig! Jag hoppas att detta personliga brev tillsammans med
intervjun ger en bra helhetsbild över mig som person och vilka planer och idéer som finns för
M.C-klubben om det skulle gå min väg.
Det var allt från mig!
Tack å hej!
Valberedningens beskrivning
Joel går tredje året på maskinprogrammet och har engagerat sig tidigare inom sektionen i bland annat
bussnämnden, mottagningen som n0g och är i år med i Dekoren i Jubelspexet. På fritiden gillar han att
cykla och åka skidor. Han ger ett intryck av att vara en lugn person med tidigare erfarenhet av
ledarskapsroller.
Valberedningens utlåtande
Valberedningen anser att Joel är väl insatt i vad rollen som C-Ykling innebär. Joels mål i grundandet av
Maskins Cykelklubb var att föra ihop personer med cykelintresse på sektionen. Som C-Ykling vill Joel
bland annat hålla evenemang så som verkstadsevent där sektionens medlemmar får komma och få sina
cyklar reparerade utanför Smörjis och diverse cykeläventyr. Han hoppas komma igång så snart vädret
tillåter och visar på stort engagemang för uppdraget.
Valberedningen väljer därför att förorda Joel till posten som C-Ykling.
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Team Principal (TP) - Maskinsektionens F1-förening (F1)
Önskad profil
Sökande
Totalt antal sökande: 1 par
●

Simon Stenberg och Theo Zemack

Simon Stenberg och Theo Zemack
Intervjuade av: Ebba Nauwelaerts de Agé, Anni Li.
Personligt brev
Hej,
Maskinare har haft ett intresse av formel 1 under längre tid men inte nån mötesplats för det.
I och med det valde vi att starta en förening för det på SM 1 i höstas.
Ledsamt nog fick vi inte bli ansvariga direkt efter skapandet.
Förhoppningsvis kan föreningen få någon att ansvara för det nu.
Ha det,
Simon och Theo
Valberedningens beskrivning
Simon och Theo går fjärde respektive tredje på maskin. Under sina år har de engagerat sig mycket inom
maskinsektionen, och tagit på sig flera ledarroller, bland annat C-N0g och Busshusse. 2021 valde de att
starta Maskinsektionens F1-förening, och kandiderar nu till Team Principal.
Valberedningens utlåtande
Valberedningen anser att de är väl insatta i rollen som Team Principal. De har många idéer på event utöver
F1 pubar. De ger intrycket av att ha en bra helhetsbild för föreningen. Innan Team Principals
verksamhetsår 2022 har de smygstartat och hållit i flertalet F1-pubbar, som varit populära inom sektionen.
De har även drivit ett samarbete med indek, och planerar fortsatta samarbeten med flera sektioner, samt
maskinsektionens egna nämnder.
Valberedningen väljer därför att förorda Simon och Theo till Team Principal.

Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Utskriftsdatum
2022-01-18

Organisationsnr
802010-5246
Webbplats
www.maskinsektionen.se

Postadress
Kontaktuppgifter
Valberedningen
valberedningen@m.kth.se
Maskinsektionen, THS
Sida
100 44 Stockholm
7 (10)

Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

Drejskivejägare (DJ) - Maskinsektionens Intresseförening för Keramik
(MIK)
Önskad profil
Sökande
Totalt antal sökande: 1 trio
●

David Tegmark, Julia Rydén och Andreas Eurenius

David Tegmark, Julia Rydén och Andreas Eurenius
Intervjuade av: Sara Flodin, Henrik Larsson
Personligt brev
David:
Började på KTH och Maskinsektionen år 2020 och läser DoP. Livet innan KTH var fyllt med mestadels
kanotslalomträning och jobb som badvakt. Inte så att jag är ett stort fan av att simma men jag har
ändå alltid hamnat i situationer i och vid vatten. Förutom badvakt så har jag varit med och drivit ett
projekt vid namn ”sjöhäng” i Falukommun. Målet med projektet har varit att ge barn en rolig och
händelserik sommar oberoende av bakgrund eller ekonomisk situation. Projektet hade också som
mål att höja säkerheten och kunskapen hos barn i och vid vatten. Svinroligt att få göra sådana saker,
saker som alla vinner på och som gör gott.
Paddlat har jag mestadels gjort för egen skull men även där har jag hållit i svensexor och andra provapå tillfällen. Så i hemstaden Falun har jag minst sagt hållit mig sysselsatt men det har blivit lite annat
nu i Stockholm. Dels så har skolan tagit mer tid än vad jag hoppades på men ska absolut inte klaga.
Det är trots allt roligt. Men också så är det svårare att ta tillfället i akt och vara aktiv i det ena eller
sjuttiofjärde när du är i en helt ny stad.
Så visst har jag saknat något som inte har med derivator eller skjuvspänningar att göra. Testade
Jubelspexet till exempel. Skitkul! Hade till och med turen i oturen att få ett längre spexår än vanligt
på grund av ”c” ordet. Det gör jag nog om någon gång. Men samtidigt som jag fotade skådisar med
Doku så vet jag att det fanns klasskompisar som inte var en del sektionslivet trotts att de sökt in till
olika grupper. Så nu vill jag tillsammans med mina kompisar starta en ny aktivitet inom
Maskinsektionen som finns till för alla. Något som finns där när du tröttnat på plugget men som inte
kräver din tid när du råpluggar inför KS:en.
Jag, Julia och Andreas har kul tillsammans och det tror jag är den viktigaste byggstenen för att dra
igång en lyckad studentaktivitet. Dreja är vi inte proffs på men man vet väl aldrig inte riktigt innan
man testat driva en drejförening. Jag är taggad och ser fram emot att få snurr på verksamheten.
Yo!
Julia:
Hej!
Mitt namn är Julia och jag söker posten som drejskivejägare. Jag går just nu mitt andra år på
KTH på DoP-programmet och trivs jättebra. På min fritid försöker jag hinna med att träna på
gymmet och ibland även spela handboll. Förra året var jag med i Skoj och i år är jag chef för
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samma grupp.
Jag har alltid varit kreativ och gillar att pyssla och skapa saker med händerna. Vanligtvis brukar
jag ägna mycket tid till att rita, men i somras kände jag för att prova på något nytt och då valde
jag drejning. Efter bara en gång var jag fast och jag ville bara lära mig mer. Även om jag inte
kan så väldigt mycket inom detta området än, så vill jag nu försöka hjälpa andra att också lära
sig dreja och kanske skapa ett nytt intresse hos dem.
Ingenjörslinjen är mång gånger tuff och svår, sektionslivet har därför betytt väldigt mycket för
mig. Jag har fått många nya vänner genom att vara delaktig och det skulle vara så kul att få ge
andra maskinare chansen att inte bara få prova på att dreja utan även försöka ge dem en
möjlighet att träffa nya vänner.
Med min nuvarande chefspost i åtanke samt att jag jobbar som vikarie på ett dagis, anser jag att
jag har en del vana inom att leda och ta ansvar. Detta tillsammans med att jag är social, positiv
och kreativ gör mig till en utomordentlig drejskivejägare. Jag har också en strävan efter att
verkligen bygga upp denna förening till något riktigt stort och bra som alla kan få ta del av och
det är just därför ni ska välja mig!
Andreas:
Hej!
Mitt namn är Andreas och jag ansöker om att få bli Drejskivejägare. Jag går år två på DOP-linjen och trivs
mycket bra med utbildningen, fastän den till stor del har varit på distans. Utöver skolan gillar jag att vara
aktiv, jag har spelat fotboll och hockey i stort sett hela mitt liv, men detta har nu prioriterats bort då mer
tid måste läggas på skolan. Jag befinner mig också gärna i sociala sammanhang där man får träffa nya
intressanta människor och det är en av anledningarna till att jag vill bli Drejskivejägare.
Att vara kreativ är inte något jag har varit hela livet, jag har mer varit en sportnörd,men när jag testade
drejning så upptäckte jag ett nytt område som jag inte riktigt testat förut och det var väldigt lärorikt och
kul.
Jag tror att jag skulle passa utmärkt som Drejskivejägare med tanke på att jag gillar att- träffa nya
människor, - lära ut saker jag kan samt - utvecklas själv inom hantverkets konst. Det skulle även vara
mycket kul att bli mer involverad i maskinsektionsfamiljen :-).
Mvh
Andreas Eurenius
Valberedningens beskrivning
David, Julia och Andreas har alla tre engagerat sig i flera olika saker tidigare på sektionen och har själva
startat föreningen MIK. De anses därför har en bra förståelse om vad som behöver göras för att hålla
igång föreningen. David är huvudsökande.
Valberedningens utlåtande
David, Julia och Andreas har alla tre ett intresse för att sprida kreativitet på maskin men också att låta alla
få testa på något nytt - utan att behöva känna att man måste vara bra på det. Som skaparna av föreningen
har alla tre en bra uppfattning av vad som krävs av att vara DJ och har många idéer på hur man kan dra
igång och skapa en förening som är mer än bara drejning.
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Valberedningen väljer därför att förorda David, Julia och Andreas till DJ.
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