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Proposition till SM3 2021-02-23 

Proposition om rekryteringar 

Bakgrund 
Sektionen har två nämnder, Internationella gruppen och Klubbmästeriet, som har verksamhetsår under 
kalenderår istället för att följa sektionens verksamhetsår. Det har genom åren varit en hel del diskussioner 
kring hur rekryteringen till grupperna, och speciellt då Klubbmästeriet, ska gå till. Förra året kom styrelsen 
och KBM överens om en lösning som vi upplever kan fungera bra långsiktigt, nämligen att rekryteringen 
delas upp i två delar där en del av gruppen har sin mandatperiod under kalenderåret och den andra halvan 
under sektionens verksamhetsår. Nu i år har vi återigen diskuterat detta med KBM och kommit fram till 
att förändringen även ska stå med i praxis. Anledningen till denna uppdelning är för att KBM och IG ska 
kunna behålla kontinuerlig verksamhet under hela året, utan att det uppstår medlemsglapp som 
exempelvis under & kort efter mottagningen samt under januaripubar.   
 
I samband med diskussionen kring denna proposition har det även uppkommit ett kortsiktigt behov som 
enbart skulle gälla under årets pandemi eller andra samhällskriser. Som det ser ut idag är 11 personer 
medlemmar i KBM, som valdes i höstas, vilket kan anses vara en tillräckligt stor grupp för att hålla digitala 
events. KBM och styrelsen anser att det i dagsläget inte finns ett behov av att rekrytera fler medlemmar 
till gruppen, då dessa 11 personer uppfyller det som krävs för att kunna digitala event. I samband med alla 
rekryteringar diskuterar vi storleken på gruppen som ska rekryteras så att alla känner att de har en 
meningsfylld roll i gruppen, en för stor grupp riskerar att leda till att många inte har något att göra. Vi 
anser att 11 personer räcker mer än väl för att fortsätta anordna digitala pubar och evenemang för 
sektionen och att rekrytera fler personer i dagsläget skulle inte uppfylla det syfte som vi har med 
rekryteringar till nämnder på sektionen, nämligen att personer ska få en meningsfylld arbetsuppgift att 
göra inom sektionslivet. Styrelsen har därför, tillsammans med KBM, kommit fram till ett förslag på ett 
tillägg i praxis som skulle förtydliga möjligheterna att kunna skjuta upp en rekrytering. Notera att om 
fysiska pubar återigen blir möjligt så ska en rekrytering genomföras så snart som möjligt.  

Proposition 
Styrelsen yrkar därför på: 

att lägga till punkt 13.6 Extraordinära händelser som punkt i Praxis. Med underpunkt 13.6.1. i 
händelse av samhällskris, så kan styrelsen besluta om att skjuta upp en rekrytering för delar eller 
en hel grupp där det finns en vald ordförande. Detta ska då ske i samråd med ordföranden för 
gruppen i fråga och rekryteringen ska återupptas när läget gör att det anses vara lämpligt igen.  

 
att lägga till följande punkter i praxis:  
5.4.2. IG har två rekryteringsperioder. En under vårterminen samt en under höstterminen. Under 
vårterminen rekryteras halva gruppen och under påföljande hösttermin rekryteras andra halvan. 
De som har rekryterats under vårterminen har som verksamhetsår 1 januari till 31 december. De 
som har rekryterats under höstterminen har som verksamhetsår 1 juli till 30 juni.  
5.7.2. KBM har två rekryteringsperioder. En under vårterminen samt en under höstterminen. 
Under vårterminen rekryteras halva gruppen och under påföljande hösttermin rekryteras andra 



halvan. De som har rekryterats under vårterminen har som verksamhetsår 1 januari till 31 
december. De som har rekryterats under höstterminen har som verksamhetsår 1 juli till 30 juni.  

 
Styrelsen genom 
 

Filip Björklund 
Ordförande 



Proposition till SM3 2021-02-23 

Proposition om vetorätt 

Bakgrund 
Firmatecknare har ett juridiskt ansvar för det som sker i sektionen. För tillfället finns det inget stöd för 
firmatecknare att kunna reglera aktiviteter på sektionen. I praktiken följs de önskningar som finns från 
firmatecknares håll, men det bör finnas stöd i form av vetorätt för firmatecknare att neka aktiviteter på 
sektionen som strider mot lagar och regler. 

Proposition  
Styrelsen yrkar därför på: 

att lägga till i Stadgarna: 
1.10.2 Två av sektionens firmatecknare har gemensam vetorätt kring huruvida ett 
sektionsarrangemang får genomföras eller ej om detta kan anses bryta mot lagen.  
 

Styrelsen genom 
 
       Emelie Skantz 
       Kassör 
 
 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

VALHANDLINGAR 

Valberedningen 

Sammansättning 
Valberedningen för 2020/2021 tillsattes under Sommar-SM 2020 efter fri nominering. Valberedningen 
består detta verksamhetsår av: 

Jonathan Frahm, P15 
Andrea Stafverfeldt, M17 
Jonathan Lindén, M18 
Ylva Öman, P17 
Magnus Ramsköld, M17 
Emilia Haltorp, P17 
Simon Stenberg, M18 
Annie Persson, M17 
 
Till sammankallande för Valberedningen valdes Jonathan Frahm. 

Arbetssätt 
Inför läsårets andra Sektionsmöte, SM2, har Valberedningen granskat befintliga intervjuunderlag och 
kravprofiler från tidigare år och därefter kompletterat och utvecklat materialet med vad som ansetts 
behövligt. 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 22 januari och  7 februari. Information kring valen nådde ut 
till sektionens medlemmar via: 

● Maskinsektionens Facebook-sida 
 

Ansökan eller nominering till poster har gjorts via ett formulär. 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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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

Ordförande 

Önskad profil 
Ordföranden har det övergripande ansvaret för hela sektionens verksamhet och dess ekonomi. Därför har 
Valberedningen sökt en person som visar på stort ansvarstagande, engagemang för sektionen och god 
ledarskapsförmåga. Därtill bör kandidaten ha konkreta idéer och visioner för sektionens framtid. Tidigare 
erfarenhet av styrelsearbete är meriterande men inget krav. 
 
 
 

Sökande 
Totalt antal sökande: 2 

● Sara Flodin  

● Malte Eriksson 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Sara Flodin 
Intervjuad av: Emilia Haltorp & Jonathan Lindén 

Personligt brev 
Hej SM! 

Under mina år, genom att ha varit med i nämnder, moment, mottagningen, spexet, jubileumsgruppen, 
kårfullmäktige och styrelsen, har jag lärt mig mycket om sektionen och det arbete och engagemang som 
läggs ner där. Som styrelseledamot har jag fått se mer av sektionen från en strategisk vinkel och hoppas 
kunna fortsätta förbättringsarbetet som påbörjats och se till att det bara blir bättre.  

Styrelsens viktigaste arbete anser jag är att göra livet på sektionen så roligt som möjligt för alla 
sektionsmedlemmar. Lite mer konkret: mitt mål är att lyckas inkludera fler internationella studenter och se 
till att sektionen är tillgänglig för så många som möjligt. För att underlätta för sektionen vill jag också 
arbeta vidare med kunskapsbevaring, så att alla som vill eller behöver kan ta del av tidigare erfarenheter 
genom guides och lättillgänglig information. Det kommer med stor sannolik dyka upp nya utmaningar de 
närmsta åren som följd av pandemin, eftersom sektionens verksamhet har varit stillastående i nästan ett år. 
Min förhoppning är att en eventguide ska underlätta att hitta tillbaka. Utöver det ovannämnda anser jag 
det också viktigt att införa masterbevakning, för att kunna säkerställa utbildningskvalitet och nå ut till fler 
sektionstillhörande. 

Jag ser fram emot att (förhoppningsvis) kunna träffa er alla nästa år och att vi alla kan fortsätta se till att 
det bara blir bättre! 

Med Vänlig Hälsning, 

Sara Flodin 

Valberedningens beskrivning 
Sara Flodin går sitt femte år på maskinsektionen och har under den tiden varit delaktig i det mesta                                   
sektionen har att erbjuda, bland annat 3 år i Moment, Spexet, Phösnigen, Jippomästare och nu senast                               
Ledamot i styrelsen. Med dessa erfarenheter i bagaget söker hon nu till Ordförande för maskinsektionen.                             
Som Ordförande vill Sara jobba för att förbättra kunskapsbevaringen samt att fler internationella studenter                           
ska vara delaktiga på sektionen. Hon vill även verka för att få igång bevakning av masterprogrammen och                                 
hon sitter i år med i student board för sitt masterprogram industriell ekonomi.  

Valberedningens utlåtande 
Valberedningen anser att Sara vet vad rollen innebär och vilket stort ansvar rollen som ordförande                             
medför. Under intervjun nämns många förslag på vad hon vill åstadkomma samt vad som behöver arbetas                               
vidare med från föregående år. Valberedningen anser även att Sara har många och relevanta erfarenheter                             
från sina tidigare år på maskinsektionen, där hon bland annat haft flera chefsposter. Kandidaten har en                               
konkret långsiktig plan för sektionens framtid genom en eventguide för att bevara kunskap.                         
Valberedningen tror att Sara skulle göra ett bra jobb som Ordförande för sektionen.  

 
Valberedningen väljer därför att förorda Sara till posten som Ordförande 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Malte Eriksson 
Intervjuad av: Ylva Öman & Simon Stenberg 

Personligt brev 

BREV TILL VALBEREDNING & SM 

Hej sektionsmötet och vår valberedning! 

Malte Eriksson heter jag och söker nu posten som ordförande får vår studentsektion. Jag är 22 år och 
kommer från Karlskrona som ligger i Sveriges trädgård – Blekinge! Just nu studerar jag mitt fjärde år på 
Maskinteknik och läser mastern Industriell produktion.  

Mitt engagemang på M-sektionen började med att jag satt som Ettans post i styrelsen för verksamhetsåret 
17/18. Efter det fick jag mersmak och sökte posten som koordinator och genom det blev jag kvar i 
styrelsen ännu ett år. Sedan har jag varit med i Kommunikationsnämnden och Vinprovarkommittén. Just 
nu är jag aktiv i Jubileumsgruppen och sitter som revisor! Genom detta har jag fått lära känna vår kära 
sektion och det skulle vara en ära att få förtroendet att leda den vidare. På grund av mina tidigare år i 
styrelsen har jag fått en inblick i hur styrelsearbetet ska skötas och har en del koll på saker och ting som 
sker under året. Samtidigt skulle jag säga att det är omöjligt att vara förberedd på vad som helst, för är det 
något jag lärt mig är det att varje år dyker det upp nya problem som styrelsen behöver lösa. Men jag är 
övertygad om att med erfarenhet och sin fantastiska styrelse kommer man igenom det mesta! 

Maskinsektionens verksamhet här ju under det gångna året inte varit sig lik. Det är många roliga aktiviteter 
som inte kunnat blivit av detta år som vanligtvis livar upp vår vardag här på KTH. Så skulle jag bli vald 
som ordförande kommer mitt mål vara att arbeta för att sektionen ska kunna komma igång med allting 
igen när pandemin lägger sig! Tyvärr kan en del kunskap och vana försvunnit under året och det gäller att 
ge nämnderna de förutsättningar de behöver för att kunna starta igång sin vanliga verksamhet igen. Det 
kan bli en stor uppgift men jag är övertygad om att de ska gå att lösa genom nära kontakt med alla 
ansvariga på sektionen. För är det en sak som Maskinsektionen är bra på så är det att hjälpa varandra och 
kunskap finns dessutom lite överallt! 

Hoppas att vi hörs på SM och att nästa verksamhetsår blir det bästa någonsin, för ni vet väl att sista 
paragrafen i Maskinsektionens praxis innehåller en mening där det står ”Det blir bara bättre”.  

Med vänliga Maskinhälsningar Malte Eriksson, M17 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
 

Valberedningens beskrivning 
Malte går fjärde året på Maskin och läser industriell produktion mastern. Han har tidigare suttit med i 
styrelsen i två år. Sitt första år som Ettans post och andra året som Koordinator. Han har även varit med i 
Kommunikationsnämnden.  
Utöver detta har Malte också haft poster i THS; förra året i kårfullmäktige och detta året i kårens 
valberedning.  
För nuvarande sitter Malte även som revisor på sektionen och är med i jubileumsgruppen.  
 
Malte är väl införstådd i vad arbetet innebär då han pratat med tidigare Ordföranden men även under sin 
tid i styrelsen sett Ordförande arbeta. Maltes inställning är att man får vara beredd på mycket 
problemlösning som Ordförande. 

Valberedningens utlåtande 
Valberedningen anser att Malte gav ett genuint och seriöst intryck under intervjun och har god överblick 
för de utmaningar en Ordförande står inför. Maltes tidigare erfarenheter av styrelsearbete inom sektionen, 
som Ettans post och koordinator, har gett värdefull insikt i rollen som Ordförande. Genom övrigt 
engagemang i sektionen och kåren har Malte fått en helhetssyn över dess organisation och funktion.  
 
Malte har vissa konkreta förslag och har en idé för hur dessa ska realiseras. Malte är även tydlig med att en 
stor del av styrelsearbetet är reaktivt och svårförutsägbart. Valberedningen uppmuntrar SM att fråga Malte 
mer om hans ledarskap då Malte tidigare inte varit ansvarig för en så stor grupp. 
 
Med det engagemang och erfarenhet som Malte besitter anser Valberedningen att han skulle göra ett bra 
jobb som Ordförande för Kungliga Maskinsektionen. 
 
Valberedningen väljer därför att förorda Malte till posten som Ordförande 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

Vice Ordförande 

Önskad profil 
Vice ordförandes främsta roller är att vara ordföranden behjälplig, leda nämndrådet och ansvara för 
sektionens samt styrelsens externa representation. Valberedningen har letat efter en person som visar stort 
engagemang för sektionen, har förmågan att verka stöttande åt ordföranden och samtidigt kunna ta egna 
initiativ för att driva sektionen framåt. 
 

Sökande 
Totalt antal sökande: 2 

● Jonas Vendel  

● Johan Widmark 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Jonas Vendel 
Intervjuad av: Ylva Öman och Simon Stenberg 

Personligt brev 
Hej SM! 
 
Jonas heter jag och jag söker posten som vice ordförande. Maskinsektionen ligger mig varmt om hjärtat, 
och jag har sedan jag blev ettan arbetat med förbättringsarbete för att göra sektionen ytterligare lite bättre 
för nästa års maskinare.  
 
Hittills har jag bråkat med kursansvariga för bättre studievillkor, genomfört JML-projekt för rättvisan, och 
suttit som skyddsombud för säkerhets skull. Jag har engagerat mig i maskineriet och dartklubben, och 
sitter nästan jämt i smörjis och pluggar. Jag är helt såld på maskin, och hoppas kunna ge tillbaka till den 
sektion som gett mig så mycket.  
 
Jag hoppas kunna främja samarbetet mellan nämnderna med regelbundna MLG-möten, vårstäda bland 
styrdokumenten, och vara ett bollplank för alla förtroendevalda att förbättra sättet att bedriva sektionens 
verksamhet. Tillsammans hoppas jag att vi kan dra igång sektionen på full låga när pandemin äntligen blåst 
över, och ta ikapp allt kul!  
 
Tack för mig, och framförallt, tack för er! <3  
Jonas 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Valberedningens beskrivning 
Jonas går tredje året på Maskinteknik. Jonas har tidigare varit med två år i Studienämnden samt två år i 
JML-nämnden där han det senaste året suttit som nämndens ordförande. Dessutom är han med i 
maskineriet och E-lab.  
 

Jonas har förväntningar att arbetet som vice ordförande kommer vara mångsidigt och erbjuda möjligheten 
att hantera många olika situationer. Dessutom har han ambitioner att arbeta vidare med den 
incidenthanteringsplan som JML arbetat med och att implementera den som ett styrdokument. 
 

Valberedningens utlåtande 
Som JMLNO har Jonas haft löpande kontakt och arbetat med styrelsen och MLG. Valberedningen anser 
att Jonas har god förståelse för vad rollen som Vice Ordförande innebär och inser ansvaret som åligger 
denna. Jonas har förslag på förbättringsidéer för sektionen samt MLG. Dock skulle valberedningen gärna 
se fler idéer och hur dessa skall förverkligas och uppmanar SM att ställa frågor gällande detta. 
 
Valberedningen väljer att förorda Jonas till rollen som Vice Ordförande. 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Johan Widark 
Intervjuad av: Annie Persson & Jonathan Frahm 

Personligt brev 
Hej SM! 
 
Jag heter Johan och söker till posten som Vice ordförande.  
 
Jag är en stilig ung karl utan åldersnojja som väldigt gärna vill ta del av och lära mig mer om 
Maskinsektionen. På fritiden pillar jag på min 3D-printer, går på långa promenader och utnyttjar mitt 
gymkort alldeles för lite. Jag dagdrömmer om att öppna en craft beer pub och att ha ett hus med en egen 
verkstad*.  
 
Under mina snart fem år på campus har jag engagerat mig i mycket, främst på sektionen för Öppen 
Ingång och inom THS. Nu vill jag engagera mig i Maskinsektionen och ta del av den gemenskapen jag 
hittills inte djupdykt i.  
 
Det finns mycket jag behöver lära mig om sektionen, men jag har också mycket att bidra med från mina 
tidigare engagemang. Till exempel att jag suttit som THS Evenemangschef under ett väldigt speciellt år, 
där jag varit tvungen att ta initiativ och driva frågor med långsiktig påverkan för eventverksamheten på 
kåren. Jag tror att detta kan hjälpa maskinsektionen att driva frågor både lokalt och centralt, samtidigt som 
det kan ge ett nytt perspektiv i styrelsen. 
 
Jag är säker på att jag skulle göra ett ypperligt jobb som Vice ordförande och jag hoppas att SM drar 
samma slutsats!  
 
 
*Verkstaden kommer att innehålla åtminstone två 3D-printrar, en svets (TIG eller MMA), en svarv och en 
pelarborr. 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Valberedningens beskrivning 
Johan började 2016 på Open, och valde därefter design och produktframtagning. Han har tidigare varit 
engagerad in en rad olika saker, däribland suttit i styrelsen på Open och varit mottagningsansvarig, suttit 
som vice klubbmästare för Klubbmästeriet på THS, och sedan även tagit över rollen som klubbmästare. 
Johan har också arbetet som eventchef på THS-centralt under 19/20. 
 

Valberedningens utlåtande 
Johan ger intrycket av att han har mycket god koll på vad rollen som vice-ordförande innebär, och vilka 
eventuella utmaningar rollen kan innebära. Han har inte varit aktiv i arbetet på sektionen men ger ändå 
intrycket av att vara villig att lära sig och har en idé hur det skulle gå till. Hans tidigare arbete inom 
THS-centralt ser valberedningen som en stark merit för rollen.  
 
Valberedningen väljer därför att förorda Johan till rollen som Vice Ordförande. 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

Kassör 

Önskad profil 
Till posten som kassör har Valberedningen letat efter en noggrann, självgående och strukturerad person. 
Tidigare arbete med ekonomi och redovisning har varit meriterande men inte nödvändigt. Andra viktiga 
egenskaper har varit förmågan att resonera kring den ekonomiska ansvarsfördelningen på sektionen, 
inställningen till det stora ansvaret posten innebär och intresset av styrelsearbete. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 0   
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

Koordinator 

Önskad profil 
Till posten som koordinator har Valberedningen sökt en person som finner intresse av att engagera sig i 
styrelsearbetet samt är intresserad av att genomföra de administrativa uppgifter som arbetet innebär. 
Koordinatorn ansvarar för att information från styrelsemötena når KNO samt sektionens medlemmar, 
och därmed önskas den sökande vara strukturerad och kunna arbeta kontinuerligt. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 0 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

Ledamot 

Önskad profil 
Till posterna som styrelseledamöter har Valberedningen letat efter personer som visar stort intresse och 
engagemang för att utveckla sektionen, gärna genom att kunna belysa konkreta idéer på områden där man 
vill påverka. Sökande kandidater bör vara lyhörda för medlemmarnas åsikter och önskemål samt visa 
ansvarstagande då besluten som tas i styrelsen påverkar hela sektionen.  

Sökande 
Totalt antal sökande: 3 

● Jesper Frisk 
● Johan Widark 
● Magnus Ramsköld 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Jesper Frisk 
Intervjuad av: Emilia Haltorp & Jonathan Lindén 

Personligt brev 

Hej SM! 

Mitt namn är Jesper och jag söker posten som ledamot. Jag går något mellanting mellan 2.an och 3.an och 
har hunnit med en del under min tid på sektionen. Bland annat är jag med i Studienämnden, 
Smörjkammarnämnden samt Jubileets eventgrupp men har tidigare även varit med i spexet (SM och 
B-skådis) och Moment (Eventvärd och Eventchef). När jag inte engagerar mig på sektionen så gillar jag att 
klättra och ta mig en öl eller två.  

Under mitt år i Moments projektgrupp upptäckte jag hur kul och lärorikt det är att jobba i en grupp som 
jobbar mot samma mål. Således kom idén att söka ledamot naturligt. Som ledamot vill jag om pandemin 
tillåter, jobba med att sakta men säkert återuppbygga maskinsektionens verksamhet. Utöver det så 
intresserar hållbart engagemang mig och vill få fler att öppna upp ögonen för vad det innebär och vikten 
av det. Sen kanske man får in en stadgerevidering någonstans också. 

Har pratat lite med tidigare Ledamöter om vad rollen innebär och känner att den passar mig som handen i 
handsken och har som nämnt ovan lite visioner för vad jag vill bidra med, samt hjälpa och stötta 
nämnderna som till stor del bygger upp maskinsektionen. Är det några frågor är ni välkomna att ställa dem 
till mig på SM. Ses där! 

Jesper Frisk 

 

Valberedningens beskrivning 
Jesper är 22 år gammal och går sitt tredje år på maskinsektionen. På maskinsektionen har han varit aktiv 
inom spexet, Moments projektgrupp, studienämnden samt smörjkammarnämnden. Jesper läste open sitt 
första år på KTH och där har han bland annat suttit som ledamot i styrelsen. Som ledamot vill Jesper 
jobba för mer hållbart engagemang. 
 

Valberedningens utlåtande 

Valberedningen anser att Jesper är medveten om vad rollen som ledamot innebär. Jesper ger ett seriöst 
intryck då han redan innan intervjun varit i kontakt med 2 sittande ledamöter för att få tips och skapa sig 
en bild av vad rollen innebär. Han har erfarenhet av sektionens nämnder och kommissioner samt från sitt 
första år på open. Kandidaten visar ett stort intresse för sektionen och upplevs som väldigt ambitiös men 
har dock inga konkreta idér på vad han vill genomföra. Detta ser dock inte valberedningen som något 
problem då Jesper uttrycker att han vill ta ansvar. 
 
 
Valberedningen väljer därför att förorda Jesper till rollen som Ledamot. 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Johan Widark 
Intervjuad av: Annie Persson & Jonathan Frahm 

Personligt brev 
Hej igen SM! 
 
Jag heter Johan och söker även till posten som Ledamot.  
 
Jag är en stilig ung karl utan åldersnojja som väldigt gärna vill ta del av och lära mig mer om 
Maskinsektionen. På fritiden pillar jag på min 3D-printer, går på långa promenader och utnyttjar mitt 
gymkort alldeles för lite. Jag dagdrömmer om att öppna ett kärnkraftverk och att ha ett hus med en egen 
verkstad*.  
 
Under mina snart fem år på campus har jag engagerat mig i mycket, främst på sektionen för Öppen 
Ingång och inom THS. Nu vill jag engagera mig i Maskinsektionen och ta del av den gemenskapen jag 
hittills inte djupdykt i.  
 
Det finns mycket jag behöver lära mig om sektionen, men jag har också mycket att bidra med från mina 
tidigare engagemang. Till exempel att jag suttit som THS Evenemangschef under ett väldigt speciellt år, 
där jag varit tvungen att ta initiativ och driva frågor med långsiktig påverkan för eventverksamheten på 
kåren. Jag tror att detta kan hjälpa maskinsektionen att driva frågor både lokalt och centralt, samtidigt som 
det kan ge ett nytt perspektiv i styrelsen. 
 
Jag är säker på att jag skulle göra ett mycket bra jobb som Ledamot och jag hoppas att SM drar samma 
slutsats!  
 
 
*Verkstaden kommer att innehålla åtminstone två 3D-printrar, en svets (MIG/MAG), en fräs och en 
bandslip. 
 
 
 

Valberedningens beskrivning 
Johan började 2016 på Open, och valde därefter design och produktframtagning. Han har tidigare varit 
engagerad in en rad olika saker, däribland suttit i styrelsen på Open och varit mottagningsansvarig, suttit 
som vice klubbmästare för Klubbmästeriet på THS, och sedan även tagit över rollen som klubbmästare. 
Johan har också arbetet som eventchef på THS-centralt under 19/20. 
 

Valberedningens utlåtande 
Johan ger intrycket av att han har en god insikt i vad rollen som ledamot innebär och hur han skulle tackla 
rollen. Sina erfarenheter av THS-centralt ser valberedningen som starkt meriterande. 

 
Valberedningen väljer därför att förorda Johan till rollen som Ledamot. 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Magnus Ramsköld 
Intervjuad av:  

Personligt brev 
Tjena SM! 
 
Magnus Ramsköld heter jag och går mitt fjärde år på Maskin. Utanför skolan tycker jag framförallt om att 
åka skidor och segla. Har även jobbat många år som seglingsinstruktör.  
 
Under min tid på sektionen har jag hunnit engagera mig inom det mesta: Jubelspexet, Moment och 
Mottagningen. Jag har även suttit som nämndordförande som Jippomästare och sitter nu även i 
Valberedningen. Alla dessa engagemang har gjort att jag verkligen brinner för sektionen. Jag vill nu 
försöka bidra ännu mer till att göra den så bra den kan bli! 
 
Det finns många saker jag skulle vilja jobba med som Ledamot. Dels vill jag jobba vidare med det arbete 
som tidigare styrelser gjort kring hållbart engagemang och utforska vilken typ av alternativa 
sektionsuppdrag som skulle kunna inrättas. Jag vill också försöka göra sittningskonceptet mer 
inkluderande genom att göra det till standard på sektionen att alltid servera alkoholfri punsch (och nubbe 
när även det serveras). Jag har fler förslag som SM gärna får ställa frågor kring! 
 
Är svintaggad på att prata mer med er på SM, det blir bara bättre! 
 
Magnus Ramsköld 
 
 

Valberedningens beskrivning 

Då Magnus sitter i valberedningen 20/21 har resterande valberedningen i samband med revisorerna och 
styrelsen valt att ej intervjua eller skriva ett utlåtande om honom. Han har ej heller deltagit i någon intervju 
relaterad till styrelse-posterna eller sett listan med sökande / nominerade av samma anledning. 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

Revisor 

Önskad profil 
Maskinsektionens revisorer har som uppgift att granska sektionens verksamhet och ekonomiska 
förvaltning. Revisorerna kontrollerar att sektionen styrs och arbetar på ett korrekt sätt i enlighet med 
sektionens stadgar, SM:s beslut och svensk lag. Revisorerna är den instans som prövar frågan om 
ansvarsfrihet för sektionens styrelse innan SM tar beslut i frågan. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 0 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

Projektledare Moment 

Önskad profil 
Som projektledare för Moment måste personen vara driven och ha ett brinnande engagemang för 
projektet. Eftersom projektets omfattning är stort krävs en god personkännedom och lyhördhet för att 
kunna motivera och engagera medarbetarna. Personen i fråga bör ha en god organisationsförmåga och 
vara en initiativtagande. Projektledaren ska vara beredd att lägga ner ett heltidsarbete under projektets 
gång och speciellt under mässan då arbetsbelastningen är stor. Personen bör ha erfarenhet av hur man 
arbetar mot företag och hur deras verksamhet fungerar. Personen ska med fördel vara noggrann eftersom 
det är mycket pengar och viktiga kontakter att hantera i denna verksamhet. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 1 

● Hugo Granberg 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Hugo Granberg 
Intervjuad av: Annie Persson & Jonathan Frahm 

Personligt brev 

Hej, Jag heter Hugo Granberg och går andra året på Maskin. Jag har varit med i Moment de två senaste 
åren som Företagsvärd och Företagsansvarig. Jag tycker att det har varit väldigt roliga erfarenheter men 
känner mig ännu inte klar med Moment, jag vill därför ta det ett steg vidare och söker nu Projektledare för 
Moment 2022. Under mina två deltaganden har jag upplevt allt som jag tycker är bra och viktigt med 
Moment, men även vad jag själv skulle vilja utveckla, vilket gjorde att jag bestämde mig för att 
Projektledare skulle vara en intressant roll. 

Som person är jag driven och social, två egenskaper som jag tror lämpar mig för rollen som Projektledare 
på två olika sätt. Jag tycker om att jobba i projekt, någonting jag fick försmak av som Företagsansvarig och 
tyckte att det var roligt och givande med företagskontakt, planering och beslutsfattande. Som ansvarig ger 
jag alltid mitt yttersta och är inte främmande för att lägga ned stora mängder tid och energi på vad jag än 
håller på med, vare sig det handlar om skolan, Moment eller något annat. 

Då jag är socialt lagd som person tycker jag att den sociala aspekten inom Moment är av stor vikt för 
projektet. Jag upplever att det roliga med att vara med lätt kan hamna i skymundan på grund av projektets 
vikt, men att en större satsning på det endast skulle ge positiva effekter för Moment. Jag är allt för att 
Moment ska vara ett seriöst projekt, dels på grund av vikten mässan har för sektionen och dels på grund 
av möjligheterna det ger till Momentare och övriga studenter att nätverka och få viktiga erfarenheter inför 
arbetslivet. Med fler interna evenemang och häng, även med värdarna tror jag dock att gruppen skulle bli 
mer sammansvetsad, vilket skulle göra att fler var benägna att söka flera år på rad, men även driva 
Momentare att personligt satsa mer på projektet. Att bygga vidare på kulturen om att ha roligt på sidan om 
uppdraget är därför någonting jag skulle vilja satsa mer på som Projektledare. 

 

Valberedningens beskrivning 
Hugo går sitt andra år på maskin och har under sin tid varit engagerad i Moment 2 år. Först som 
företagsvärd och sedan som företagsansvarig. Han har varit engagerad i andra mindre ledarroller utanför 
KTH. Den sociala biten av Moment är något han lägger stor vikt vid, både för egen del men även för hur 
han skulle vilja tackla rollen som projektledare.  
 

Valberedningens utlåtande 
Hugo ger intrycket av att han har en mycket god bild över vad rollen innebär, hur han skulle utföra den 
och hur han skulle tackla eventuella utmaningar. Han har tydliga planer för vilka områden han tycker 
moment fungerar bra i och vilka områden han tycker behöver förbättring. 
 
 
Valberedningen väljer därför att förorda Hugo till rollen som Moments Projektledare. 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
 

Näringslivsnämndens ordförande 

Önskad profil 
Posten som ordförande för Näringslivsnämnden kräver någon som ser vikten av att leda sektionens 
näringslivsverksamhet och verka för att studenter och företag kommer närmare varandra och att 
upprätthålla en fungerande nämndverksamhet som aktivt arbetar för att följa sina budgetmål. Eftersom 
posten kräver en förmåga att samordna en grupp att arbeta mot samma mål har Valberedningen 
letat efter någon med tidigare ledarerfarenheter och som har tidigare erfarenhet av att jobba med 
näringslivsfrågor eller extern representation på andra sätt. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 0 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

Kommunikationsnämndens ordförande 

Önskad profil 
Kommunikationsnämnden ansvarar för sektionens PR och kommunikation gentemot sina medlemmar 
samt M- och P-studenternas kommunikation gentemot sektionen. Lämpliga egenskaper är kreativitet, 
kommunikation, är strukturerad samt ha en vilja och förmåga att driva igenom projekt. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 0 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

JML-nämndens ordförande  

Önskad profil 
Till posten som JML-ansvarig har Valberedningen sökt en person som värderar JML-arbetet högt och är 
villig att lägga ner den tid som krävs för att driva nämnden mot sina mål. Personen ska vara kreativ och ha 
egna tankar på hur JML-arbetet ska kunna gå framåt.  

Sökande 
Totalt antal sökande: 0   
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

Busshusse 

Önskad profil 
Till posten som Busshusse har Valberedningen sökt en person med intresse för bilar och med en vilja att 
ta hand om M-bussen och Altenbilen för sektionens räkning. Kandidaten bör ha en god administrativ 
förmåga då bokningar är en stor del av arbetet.åt.  

Sökande 
Totalt antal sökande: 2 

● Tobias Engwall  
● Joel Nilsson 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Tobias Engwall 
Intervjuad av: Andrea Stafverfeldt & Magnus Ramsköld 

Personligt brev 
Hej Maskin! 
 
Tobbe heter jag och söker Busshusse 21/22! Här kommer en liten text om mig och varför jag söker just 
denna post: 
 
Jag studerar just nu mitt andra år med Maskin, Design och produktframtagning och har under min tid 
deltagit i både mottagningen, nämnder och Spexet. Under mitt första år i sektionen var jag aktiv i Dekoren 
i Spexet 2020 där jag direkt kände mig varmt välkomnad. Under året blev jag mer och mer intresserad av 
vår sektion och specifikt möjligheten att välkomna nya aktiva så som jag blev välkomnad när jag började. 
Under sommaren 2020 var jag aktiv i mottagningen som (jAmmI)nUppÖk och jag är idag både med i 
Bussnämnden och i Spexet som C-Dekor. Jag är även med i Maskineriet och har ägt en egen bil som jag 
skruvat i och lagat under det år innan KTH då jag jobbade på Scania som maskinoperatör. 
 
Under min tid som C-Dekor har jag arbetat mycket med planering, gruppledning och problemlösning. 
Speciellt i en CoVid-tid som denna kommer ofta motgångar runt varje hörn men att få möjligheten att 
arbeta sig genom det med en så fantastisk Dekor-grupp är bland det bästa jag varit med om. Den här 
känslan av en tajt grupp i vått och torrt vill jag ta med mig in i Bussnämnden. Jag vill även göra kontrakten 
tydligare och såklart hålla vår vackra buss i gott skick! 
 
Det skulle vara svinkul att få vara Busshusse, så rösta gärna på mig! 
Tobias Engwall 

 

Valberedningens beskrivning 
Tobias är 21 år och går andra året på design och produktframtagning. Tidigare har han engagerat sig i 
jubelspexet i dekoren två år, vara av ett år som c-dekor. Tobias har också engagerat sig i mottagningen och 
bussnämnden. Den sökande gillar att meka med bilar även utanför bussnämnden och har vid upprepade 
tillfällen lagat sin egen bil. 
 

Valberedningens utlåtande 
Valberednigen anser att Tobias satt sig in i rollen väl genom att tala med flera tidigare busshussar, samt att 
han har goda erfarenheter av ledarskap genom tidigare sektionsengagemang. Tobias har inga större planer 
för förändringar i nämnden men har visat stort intresse för att skapa stor sammanhållning i gruppen. 
 
 
Valberedningen väljer därför att förorda Tobias till rollen som Busshusse.   
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Joel Nilsson 
Intervjuad av: Annie Persson & Jonathan Frahm 

Personligt brev 
Hej på er SM!  

Mitt namn är Joel och jag söker posten som busshusse. Jag går 2:a året på maskin och har varit med i                                         
bussnämnden nu i ungefär ett år och skulle vilja förlänga mitt kontrakt och lägga till en befodran.  

Ni undrar säkert varför jag söker busshusse. Det ska jag förklara. Anledningen för att jag hamna i 
bussnämnden från första början var pga ett allmänt bilintresse och mekintresse som såklart fortfarande 
finns kvar. Jag är dessutom bra på att låna ut saker eftersom jag har flera naturligt snåla polare. Gruppen 
som jag spenderat senaste läsåret tillsammans med har varit härlig och det har varit allmänt bra stämning 
vilket jag själv hoppas kunna återskapa. Jag har vid det här laget sett vad som fungerar bra i bussnämnden 
och planerar på att fortsätta i samma riktning men även göra några ändringar då det finns utrymme för 
förbättring. Jag hoppas t.ex. ordna en ordentlig plats för bussens tillbehör och samla allt på samma ställe. 
Jag hoppas också göra några visuella förbättringar då dess nuvarande utseende är bedövande tråkigt.  

Det va allt från mig! #MJP2022  

 

Valberedningens beskrivning 
Joel går andra året på maskin och har varit engagerad i bussnämnden under det senaste året och har tyckt 
om gruppen och arbetet trots situationen.  
 

Valberedningens utlåtande 
Joel ser rollen som busshusse som nästa naturliga steg och som en bra utmaning. Han har pratat med 
tidigare busshusse och verkar införstådd i rollen. Joel hade även konkreta planer för framtida förbättring. 
 
 
Valberedningen väljer därför att förorda Joel till rollen som Busshusse.   
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

Programansvarig student P (P-PAS) 

Önskad profil 
Rollerna som programansvarig student M (M-PAS) och programansvarig student P (P-PAS) innebär att 
man representerar M- respektive P-programmet vid möte med ITM, programråd och utbildningsråd. 
M-PAS och P-PAS tillhör studienämnden, som företräder Maskinsektionen i utbildningsfrågor och 
studiemiljöfrågor. Du bör därför ha en vilja att förbättra kvaliteten på utbildningen. Rollen som 
programansvarig student för ditt program kräver att du är självgående och har ett stort ansvarstagande, då 
arbetet rör studenternas studiesituation. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 1 

● Josefine Rafstedt 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Josefine Rafstedt 
Intervjuad av: Ylva Öman & Simon Stenberg 

Personligt brev 
Hej alla maskinare! 
 
Jag heter Josefine Rafstedt, är 25 år gammal och går mitt andra år här på KTH. Under tiden som jag 
pluggat har jag engagerat mig i Moment som bankettvärd, dekoren som medlem och i Studienämnden 
(båda år) som medlem. 
Studienämnden har för mig varit väldigt givande då jag känner att vi som studenter faktiskt kan påverka 
hur undervisningen ser ut både under kursernas gång och för nästkommande studerande. De förändringar 
som vi gör höjer kvalitén på utbildningen over-all och det tycker jag är fantastiskt! 
Känslan av att vara med och påverka till det bättre betyder mycket för mig, därför har jag valt att söka till 
P-PAS. Om jag blir vald så vill jag arbeta med att få bättre förutsättningar för att kunna studera på distans 
både när det kommer till föreläsningar och examinationstillfällen (så länge distansundervisning pågår), ett 
bättre samarbete mellan student och kursansvarig så att mindre förändringar som gynnar studenten t.ex. 
att hitta enklare på Canvas ska gå snabbare och även ta tag i de problem som uppkommer under årets 
gång. 
 
Hoppas vi ses på SM! 

 

Valberedningens beskrivning 
Josefine går sitt andra år på P-programmet och har tidigare varit engagerad två år i Studienämnden samt 
ett år i Moment som bankettvärd och ett år i dekoren. Josefine söker nu rollen som P-PAS då hon anser 
att det är viktigt att ha inflytande över utbildningen och att ha möjligheten att utföra förändring. Josefine 
ser även positivt på att representera maskin på möten med ITM. Josefine har även pratat med tidigare 
P-PAS för att bilda en uppfattning om hur arbetet ser ut. 

 

Valberedningens utlåtande 
Valberedningen anser att Josefine har bra uppfattning av vad rollen som P-PAS innebär. Josefine har dock 
ingen tidigare ledarskapserfarenhet inom eller utanför sektionen, men verkar villig att axla ansvaret. 
Josefine har fått en god grund under sina år i Studienämnden. Hon har nu konkreta frågeställningar inom 
studiebevakning som hon vill arbeta med. 

 
 
Valberedningen väljer därför att förorda Josefine till rollen som P-PAS.   
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

Programansvarig student M (M-PAS) 

Önskad profil 
Rollerna som programansvarig student M (M-PAS) och programansvarig student P (P-PAS) innebär att 
man representerar M- respektive P-programmet vid möte med ITM, programråd och utbildningsråd. 
M-PAS och P-PAS tillhör studienämnden, som företräder Maskinsektionen i utbildningsfrågor och 
studiemiljöfrågor. Du bör därför ha en vilja att förbättra kvaliteten på utbildningen. Rollen som 
programansvarig student för ditt program kräver att du är självgående och har ett stort ansvarstagande, då 
arbetet rör studenternas studiesituation. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 0 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

Studienämndens ordförande P (P-SNO)  

Önskad profil 
Till posten som studienämndsordförande söks en person som finner intresse av att engagera sig i och 
förbättra nuvarande och kommande teknologers studieförutsättningar. 
 
Studienämndsordföranden ska vara länken mellan lärare och elev, därför söker valberedningen en person 
som är lyhörd och en person som inte är rädd för att ge konstruktiv och beröm på möten med bland 
annat studievägledare, programansvariga och examinatorer. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 0 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

Studienämndens ordförande M (M-SNO)  

Önskad profil 
Till posten som studienämndsordförande söks en person som finner intresse av att engagera sig i och 
förbättra nuvarande och kommande teknologers studieförutsättningar. 
 
Studienämndsordföranden ska vara länken mellan lärare och elev, därför söker valberedningen en person 
som är lyhörd och en person som inte är rädd för att ge konstruktiv och beröm på möten med bland 
annat studievägledare, programansvariga och examinatorer. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 1 

● Henrik Larsson 
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Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 
Henrik Larsson 
Intervjuad av: Andrea Stafverfeldt & Magnus Ramsköld 

Personligt brev 
Tjenare SM! 
Jag heter Henrik och söker posten som M-SNO! Jag har tidigare varit rätt så aktiv på sektionen där jag 
bland annat varit med i studienämnden i två år och just nu sitter som ledamot i styrelsen, förste kastare 
samt C-Phöto. Jag har valt att söka M-SNO då jag tror att jag har god kunskap om hur nämnden fungerar 
samt att jag vill utveckla den vidare. Bland annat vill jag göra arbetet roligare för medlemmarna och skapa 
bättre gemenskap i gruppen genom att bland annat arrangera frukostar under tentaperioder samt 
pluggkvällar! Jag blev även inspirerad under det senaste SMART av Lunds maskinsektion där de har en 
tävling för alla sektionsmedlemmar där de efter varje period lottar ut fina priser till alla dem fyllt i sina 
kursutvärderingar, något jag även skulle vilja införa på vår maskinsektion. Med det sagt så får ni mer än 
gärna ställa frågor på SM! 
Syns där! 
Henke 

 

Valberedningens beskrivning 
Henrik är 21 år och går sitt andra år på maskin. Han sitter just nu i styrelsen, samt som förste kastare och 
som C-Phöto. Han har varit med i studienämnden i 2 år. Henrik har pratat med tidigare SNO samt har 
god koll på praxis kring posten. 

 

Valberedningens utlåtande 
Valberedningen anser att Henrik är mycket väl insatt i rollen och vad den innebär. Han har planer och 
ambitioner inför det kommande året, med flera olika visioner över hur Studienämndens verksamhet kan 
utvecklas.  Även om Henrik saknar större ledarerfarenheter sedan tidigare ser valberedningen positivt på 
att han kommer få chansen att prova på ledarskap under mottagningen. 

 
Valberedningen väljer därför att förorda Henrik till rollen som M-SNO. 
   

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Valberedningen 802010-5246 Valberedningen  valberedningen@maskinsektionen.se 
Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Sida 
2020-28-09 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm 31 (32) 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 

 

M-formatarnas ordförande 

Önskad profil 
Till posten som M-formatarnas ordförande sökes en person som har ett stort fotointresse och goda 
ledaregenskaper. Personen bör vara drivande att anordna olika fotoarrangemang för sektionens 
medlemmar och ha förmågan att locka många att delta. Den sökande bör även vara uppfinningsrik och ha 
förmåga att organisera. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 0 
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