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Proposition om ändring av Projektledares verksamhetsår
2022-12-06
Sid. 1 av 1

Proposition - SM1 2022-12-06
Proposition om ändring av Projektledares verksamhetsår
Bakgrund

Moments projektledare väljs vanligtvis på SM3 och brukar nästan omedelbart rekryteringen av sin projekt-
grupp.. Därför är nuvarande verksamhetsår för Moment, 1 juli till 30 juni, missvisande för kommissionens
verksamhet, och framförallt de som är intresserade att söka posten.

Motion

Sektionsstyrelsen yrkar därför på:

att ändra Praxis 7.2.1 till Verksamhetsår 1 april till 31 februari.

Stockholm, 2022-12-06

Sektionsstyrelsen genom
Johan Widmark, Ordförande
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Proposition om ändring av Mäteorologens val-SM
2022-12-06
Sid. 1 av 1

Proposition - SM1 2022-12-06
Proposition om ändring av Mäteorologens val-SM
Bakgrund

Den nyinstiftade, enhetsansvariga sektionsmäteorologen valdes på SM1 istället för de praxisspecifika “vårens
SM”. I efterhand kan en fundersam propositör tänka att det var typiskt ofiffigt och bör avspecificeras.

Dessutom ligger vår-SM i pollensäsongen och bör av respekt för pollenallergiker undvikas utifall att nästa
mäteorolog skulle vara av detta olyckligtlottade slag.

Motion

Sektionsstyrelsen yrkar därför på:

att ändra Praxis 4.1.22
från
- är en teknolog vid Kunlgiga Maskinsektionen som är ansvarig för att genomföra de Kungliga mät-
ningarna. Mäteorologen väljs på något av vårterminens SM.

till
- är en teknolog vid Kunlgiga Maskinsektionen som är ansvarig för att genomföra de Kungliga mät-
ningarna. Mäteorologen väljs på SM.

Stockholm, 2022-12-06

Sektionsstyrelsen genom
Johan Widmark, Ordförande
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VALHANDLINGAR 

Valberedningen 

Sammansättning 

Valberedningen för verksamhetsåret 2022/2023 tillsattes under SM4 21/22 med fri nominering. En 

fyllnadsrekrytering gjordes under SM1 2022 med fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår 

av: 

Anna Oldestam, M17 

Arvid Pereswetoff-Morath, M20 

Ella Ericson, M21 

Henry Siggelin, M22 

Jacob Holst, M20 

Kristy San, P20 

Simon Stenberg, M19 

Theo Zemack, M19 

 

 

Till sammankallande för Valberedningen valdes Anna Oldestam på SM4 21/22. 

Arbetssätt 
Inför valet av förtroendevalda poster till SM2 har Valberedningen granskat befintliga intervjuunderlag och 

kravprofiler från tidigare år och därefter kompletterat och utvecklat materialet med vad som ansetts 

behövligt. 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 3/11 och 22/11 2022. Information kring valen nådde ut till 

sektionens medlemmar via: 

● Maskinsektionens Facebook sida 

● Appen Orbi 

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. 
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Näringslivsnämndens ordförande, NNO 

Önskad profil 

Näringslivsnämndens  ordförande (NNO)  tillsätter och leder Näringslivsnämnden som har i   uppgift  att 
leda  sektionens näringslivsverksamhet och således verka för att studenter och företag kommer närmare 
varandra. På kort sikt handlar ordföranderollen  om  att  vara  en  naturlig  nätverkare. Uppgifterna består i 
att knyta nya kontakter, koordinera spons- och eventsälj, planera och genomföra evenemang. 
Utvecklingsarbetet på längre sikt sker genom att följa upp och utvärdera verksamheten för att säkerställa 
att såväl studenter som företag är nöjda. NNO sitter även med i Maskinsektionens Ledningsgrupp (MLG) 
tillsammans med ordförande i övriga nämnder. 
Till posten som NNO söker Valberedningen någon som brinner för och ser vikten av att leda sektionens 
näringslivsverksamhet. Valberedningen ser även tidigare ledarerfarenhet som meriterande dock ej 
nödvändigt. 

Sökande 

Totalt antal sökande: 1 

● Hugo Erixon 

 

Hugo Erixon 

Intervjuad av: Simon Stenberg, Henry Siggelin 

Personligt brev 

Hej SM och Maskinsektionen! 

Jag heter Hugo Erixon och går mitt andra år på design och produktframtagning men ni känner mig nog 

bäst som han på alla Moment postrar eller han som delat ut kaffe och fika typ varje lunch i drygt ett 

halvår. Det är en korrekt observation de har blivit många rekryteringar och många kannor kaffe för 

senaste halvåret har mitt sektionsliv kretsat kring moment och min roll som projektledare. Nu i januari är 

det äntligen dags för mässan. Så efter lite välbehövlig vila under våren hoppas jag till hösten få ta den tiden 

och energin som jag lagt på Moment och i stället lägga den i NN och inom rollen som NNO.  

Utöver projektledare har jag även hunnit med ett år som gruppledare i Moment jag har med andra ord 

från dag ett på sektionen jobbat med näringslivsfrågor och event. Något som både har gett mig erfarenhet 

och lärdomar men också de verktyg som jag tror krävs för att axla rollen som NNO, då vi just nu har ett 

kraftigt kunskaps tapp kring vad den rollen innebär efter ett halvårs vakans + ytterligare 1 år av 

coronahämmad verksamhet. 

Jag har också hunnit med ett år som medlem i KLiRR. Något som har gett mig god insyn inte bara i 

KLiRRs verksamhet utan i det mest som händer på sektionen. Jag har tack vare detta engagemang även 

fått se den större bilden av hur sektionen fungerar och hur allt hänger ihop. Något jag tror är viktigt i 

rollen som nämndordförande i allmänhet och NNO i synnerhet då NN inte bara jobbar med sektionen 

utan också företag och andra parter som inte alls vet hur sektionen fungerar eller är uppbyggd.  
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I höstas hade jag även förmånen att få vara phösare i n0g något som var otroligt roligt och lärorikt men 

som också gett mig insikt i mottagningen och phösningen som verkasmhet. En verksamhet som jag 

verkligen tror skulle kunna gynnas av ännu mer företags- spons och finansiering. Något som jag bara tror 

är praktiskt möjligt om vi får en NN som har rutiner och erfarenheter av långsiktig näringslivskontakt och 

som kan finnas och stötta ÖPH och andra grupper inom mottagningen med dessa frågor då mottagningen 

har fullt upp med att få ihop själva mottagningen.   

Mitt mål med NN och NNO rollen inför 2023/24 är tvådelat. För de första skulle jag vilja ta alla de 

lärdomar och idéer jag fått under mitt år som projektledare för Moment men som jag inte haft tid att gör 

något med då Moment ätit all min tid och gör dessa till verklighet. Detta inkluderar bland annat att se över 

podio och vårt register av gamla företagskontakter och se över hur vi kommunicerar utåt på till exempel 

hemsidan kring företagskontakt. Det andra är att jag skulle vilja lägga en grund av rutiner och arbetsplaner 

som möjliggör att NNs verksamhet kan fortgå på långsikt istället för att man behöver börjar om från noll 

varje år. Få en långsiktig kontinuitet i företagsarbetet och kontakten på sektionen helt enkelt. Där är det 

viktigt att etablera rutiner och stöd för att motverka kunskapsbortfall men också se till att göra NN till en 

grupp med en go jargong och en gemenskap. Något fler vill söka till och vara med i.   

Lite mer om mig. Jag är en ambitiös och driven person som gillar att ha många bollar i luften något som 

delvis är en yrkesskada från min tid i Försvarsmakten. Innan jag började på KTH gjorde jag nämligen 

lumpen i 11 månader som skyttegruppchef och sedan jobbade jag kvar ytterligare ett år som instruktör och 

var med och utbildade de som gjorde lumpen efter mig. Från tiden i armén tar jag med mig mycket 

erfarenheter kring att leda och att jobba i grupp som jag tror kan vara applicerbart i rollen som NNO. Till 

exempel förmågan att lösa uppkomna problem på bästa sätt här och nu och att alltid se till att identifiera 

och lyfta fram gruppmedlemmars styrkor för att göra gruppen bättre.  

 

När jag inte är upptagen med skolan och sektionen så är jag förhoppningsvis och åker skidor med 

kompisar. I brist på snö och skidor får ett gött häng med polare på annan plats försöka kompensera. 

Kanske ses vi i en skidort nära dig i vinter?  

 

/Hugo Erixon  
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Valberedningens beskrivning 

 
Hugo går sitt andra år på Design och Produktutveckling. Tidigare har han varit del av KLIRR, phöst som 
n0g och arbetat som projektledare samt gruppledare i Moment. Hugo har väldigt bra koll på sektionen när 
det kommer till att anordna näringslivsevent och har erfarenhet från detta från sitt engagemang i Moment. 
Erfarenheten från KLIRR samt moment ger honom insikt i lämpliga kostnader för evenemang och 
sponsorskap vilket är gynnsamt för rollen som NNO. Blir Hugo vald till NNO har han ambitionen att se 
över maskinsektionens register över företagskontakter och se över hur vi kommunicerar med företag samt 
hur företag marknadsför mot studenterna på sektionen. 
Observera att Hugo söker rollen som NNO under verksamhetsåret 23/24. 
 

Valberedningens utlåtande 

 
Valberedningen uppfattar Hugo som väldigt engagerad i vad näringslivet kan tillföra maskinsektionen i 
och med sitt tidigare engagemang. Det är även tydligt att han har insikt i vad som krävs i rollen som NNO 
samt att valberedningen uppfattar Hugo som kreativ med vad han vill göra med rollen. Det engagemang 
han utfört hittills på sektionen ger ett driftigt intryck och Hugo verkar även vara en person som genomför 
åtaganden han tagit. Hugos erfarenhet från att ha anordnat näringslivsevent på maskinsektionen samt hans 
ambitioner att utveckla långsiktigt underlag för framtida näringslivsnämnder gör att valberedningen 
uppfattar Hugo som en mycket kompetent samt passande kandidat för NNO.  
 
Valberedningen väljer därför att förorda Hugo till rollen som Näringslivsnämndens ordförande. 
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Klubbmästare 

Önskad profil 

Klubbmästaren är ledare för Klubbmästeriet (KBM) som är ytterst ansvarig för festverksamheten på 

sektionen och anordnar bl.a. Fredagspubar, Tentapubar samt ADA-gasquen. Fortsättningsvis ska KBM 

vara behjälpliga vid övriga kalas och ordnar mat och dryck till Sektionsmötena. Till rollen söker 

Valberedningen en person som är driven och har tidigare erfarenheter av kalas och festverksamhet. Då 

medlemmarna i KBM har en hög arbetsbörda anser Valberedningen att Klubbmästaren bör vara 

strukturerad samt ha förmågan att motivera sin grupp. Klubbmästaren sitter i Maskinsektionens 

Ledningsgrupp (MLG) och därför är det viktigt att kandidaten är öppen att diskutera frågor som berör 

festverksamheten på hela sektionen. Tidigare ledarerfarenheter är meriterande men inget krav. 

Sökande 

Totalt antal sökande: 1 

● Fredrik Johansson 

 

 

Fredrik Johansson 

Intervjuad av: Theo Zemack, Arvid Pereswtoff-Morath 

Personligt brev 

Halli hallå Maskin! 
Det är jag som är Fredrik och söker rollen som Klubbmästare! Jag tänkte berätta lite mer om 
mig och varför jag söker denna post. 
 
Jag började i KBM hösten mitt första år här på maskin och har därmed varit med i två år nu. 
Sedan ett tag tillbaka sitter jag som ekonomiansvarig för KBM vilket innebär att jag känner 
mig väl insatt i hur vår ekonomi och pengar hanteras. Tidigare i år var jag en av två 
ADA-generaler som såg till att maskins finaste finsittning blev av. 
 
Förutom KBM har jag engagerat mig i maskinsektionen genom de två senaste årens 
mottagningar, båda åren som SprÖPO och även i årets spex, i SKOJ. 
 
Jag är riktigt taggad på att axla ansvaret som Klubbmästare och leda KBM i arbetet att bjuda 
in till pub varje fredag. Det är inte bara KBM som står bakom baren på sektionen och därför 
vill jag ha en öppen och tydlig kommunikation mellan KBM och resten av sektionen så det 
känns bekvämt och roligt att stå bakom baren. En god kommunikation gör också samarbetet 
med gemensamma pubar bättre och mer givande för båda parter. 
 
Internt vill jag självklart jobba för jämn och realistisk arbetsbelastning så alla i gruppen 
känner att de har tid att vara med samt tycker det är kul. 
 
Vi ses på SM! 
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Valberedningens beskrivning 

 
Fredrik går sitt 3:e år på Design och Produktframtagning. Han varit med i KBM sedan sitt första år, samt 
varit med i Spröpo två gånger under mottagningen. Han är just nu även med i KBM för tredje gången, 
samt i Jubelspexet i Skoj. I sin tid i KBM har han varit både ekonomiansvarig samt ADA general.  
 
Valberedningen har fått uppfattningen att Fredrik har sökt rollen som Klubbmästare för att föra vidare 
arbetet KBM gjort hittills under nästa kalenderår. I rollen som Klubbmästare skulle Fredrik vilja skapa en 
gruppkänsla inom nämnden genom att peppa, ha mycket internhäng och tagga igång sina medlemmar att 
det är kul att stå bakom baren. Fredrik uttrycker att det är viktigt att hitta en bra balans mellan att ha öppet 
fredagspubar länge, men att som chef måste en även ta hänsyn till att lyssna på nämndmedlemmarna och 
checka in om de orkar. Fredrik vill att KBM- pubarna ska vara kul, att gruppen ska må bra och att 
gruppmedlemarna ska ta hand om varandra. 
 

Valberedningens utlåtande 

 
I och med sitt mångåriga engagemang i KBM samt att Fredrik har pratat med tidigare Klubbmästare gör 
att valberedningen fått uppfattningen att Fredrik har god insikt i vad rollen som Klubbmästare innebär. 
Med tidigare ansvarsroller inom KBM, dels för ekonomi och dels för ADA har Fredrik visat att han kan 
hantera roller med mer ansvar inom KBM:s verksamhet. Valberedningen anser att Fredriks tidigare 
ekonomiansvar inom KBM är meriterande för rollen som Klubbmästare. 
 
Valberedningen rekommenderar SM att ställa frågor till Fredrik kring hur han tänker kring nytänkande i 
KBM och utvecklingsmöjligheter kring verksamheten som KBM utgör, samt hur han skulle tackla att 
KBM får information om hur sektionen uppfattar enskilda sakfrågor som berör KBM:s verksamhet, t.ex. 
öppettider, prissättning, etc. 
 
Valberedningen har valt att förorda Fredrik till rollen som Klubbmästare. 
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Head of International Relations  

Önskad profil 

Head of International Relations (HIR) uppgift är att rekrytera och leda Internationella Gruppen vars 

arbete är att förena de internationella studenterna med resten av Maskinsektionen. Detta kan göras genom 

exempelvis evenemang och andra tillställningar. Till posten söker Valberedningen en person med god 

social förmåga då det är önskvärt är att personen kontaktar de nyanlända internationella studenterna, ger 

dem ett välkomnande och en introduktion till Maskinsektionen och KTH. Sökande bör ha en 

organisatorisk och kreativ förmåga för att med sin grupp utforma och genomföra lyckade event. 

Ledarerfarenhet och erfarenhet av internationella studier är meriterande, men inget krav. 

Sökande 

Totalt antal sökande: 1 

● Ellen Eriksson 

 

 

Ellen Eriksson 

Intervjuad av: Theo Zemack, Arvid Pereswtoff-Morath 

Personligt brev 

(English below) 

Hejsan! 

Mitt namn är Ellen Eriksson och jag söker rollen som HIR till våren 2023. Jag går andra året på 

maskinteknik och har varit en del av internationella gruppen sedan hösten 2021. Att arbeta med 

internationella studenter och hjälpa dem få ta del av den härliga maskinsektionen är något jag brinner för. 

Jag hoppas därför att kunna fortsätta det arbetet som HIR. 

Något jag vill satsa på i internationella gruppens framtid är att göra maskinsektionen mer vänlig mot de 

icke-svensktalande studenterna. Information ska i största möjliga mån vara tillgänglig på engelska och man 

ska enkelt kunna hitta event utan att vara flytande på svenska, t.ex med appen Orbi. 

Ha ett trevligt SM! 

Ellen Eriksson 
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Hello! 

My name is Ellen Eriksson, and I am applying for the role of HIR for the spring of 2023. I am on my 

second year of mechanical engineering and I have been a part of the international group since fall of 2021. 

Working with international students and helping them take part in the lovely mechanical chapter is 

something I’m passionate about. Therefore I hope to be able to continue that work as HIR. 

Something I’d like to focus on in the future of the international group is making the mechanical chapter 

more friendly for non-Swedish speaking students. Information should be available in English and finding 

events should be easy without being fluent in Swedish, for example with the Orbi app. 

Have a nice SM! 

Ellen Eriksson  
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Valberedningens beskrivning 

 
Ellen går andra året på maskinteknik och är med i Internationella gruppen under nuvarande kalenderår. 
Under sitt engagemang i IG under året har hon fått upp intresset av att försöka inkludera internationella 
studenter på sektionen och har aktivt jobbat i IG med att skapa evenemang för att uppnå detta. Hon har 
sökt HIR för att föra vidare det arbetet som skett med IG under detta kalenderår och för att främja 
intresse hos svenska och internationella studenter att knyta kontakter med varandra. Ellen menar att 
många internationella studenter lockas av evenemang med teman rörande svensk kultur, men skulle även 
vilja se evenemang där internationella studenter får prata om sin egen kultur. Hon vill även fortsätta med 
att ha ett evenemang där IG bjuder in sektionen till att se på Eurovision tillsammans. 
Ellen uttrycker även intresse av att vara buddy i internationella mottagningen i framtiden. 
 

 

Valberedningens utlåtande 
 

Ellen visar att hon menar allvar med att hon tycker att det är viktigt med att översätta all information på 
engelska för att nå ut till internationella studenter, till exempel genom att översätta sitt personliga brev till 
SM. Hon säger att hon även inte är rädd för att kontakta medlemmar i MLG för att påminna om vikten 
med att göra detta, och därmed öka insikten kring vikten av att kommunicera på både svenska och 
engelska i inkluderingssyfte på sektionen.  

Valberedningen har fått intrycket att Ellen har erfarenhet och engagemang kring IG på sektionen men har 
aldrig haft en ledarroll tidigare. Valberedningen rekommenderar därför SM att fråga Ellen hur hon tänker 
tackla situationer som kan uppstå när en leder en grupp, t.ex. relaterat till rekrytering, konflikter, 
delegering, etc.  

Valberedningen anser Ellen som en lämplig kandidat som HIR och väljer därför att förorda Ellen till 
rollen som Head of International Relations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 
 

 

 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr 
 Postadress Kontaktuppgifter 
Valberedningen 802010-5246 
 Valberedningen valberedningen@maskinsektionen.se 
Utskriftsdatum Webbplats 
 Maskinsektionen, THS Sida 
2022-11-25 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm 10 (12) 

Busshusse 

Önskad profil 

Busshusse tillsätter och leder Bussnämnden (BN) som har ansvar för M-bussens och Altenbilens 

välmående. Andra arbetsuppgifter är att sköta fordonens uthyrning samt se till att de servas ordentligt. 

Busshusse sitter med i Maskinsektionens Ledningsgrupp (MLG) tillsammans med ordförande i övriga 

nämnder. Till posten som Busshusse söker Valberedningen en person med intresse för bilar och 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. 

Sökande 

Totalt antal sökande: 0 
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JML-nämndens ordförande, JMLNO 

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 på sektionen ska kunna gå framåt. Rollen som JMLNO innebär att leda 

JML arbetet som sker ut mot sektionens medlemmar samt i sektionens interna grupper såsom 

mottagningen, spexet, Moment och sektionens nämnder. Personen ska även vara öppen för att anta rollen 

som Socialt Skyddsombud för sektionen, vara medveten om vad denna roll innefattar och den samverkan 

som sker med THS i samband med att vara SSO. 

Sökande 

Totalt antal sökande: 0 
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Kommunikationsnämndens ordförande, KNO 

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 

 

 
 


