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Studienämndsordförande
Vad gör du/din nämnd just nu?
Just nu så inväntar studienämnden kursreflektioner från Proint seminarium 1, som ska
användas som bas inför de kommande länkmötena den 23:e.
Vad planerar du/din nämnd just nu? Har ni några planer på samarbeten med andra
nämnder eller företag?
Att faktiskt försöka organisera strukturen rent internt i nämnden, då jag inte hört någonting från
resterande medlemmar i nämnden alls. För övrigt så anser jag att det borde sättas upp en lapp
med kontaktinfo till studienämnden i META, vilket jag är osäker på om vi borde fråga komN om,
eller om jag själv bara borde slägga ihop något. Detta + en slide på META skärmarna vore
kanske bra för att samla in åsikter som inte kanske kommit med på de kursreflektioner som
lämnats in, då kurser som läses under den här perioden också tas upp på länkmötena, medan
studenterna enbart reflekterat kring deras redan färdiglästa kurser i proint uppgiften.
Hur har ni planerat att använda er budget den kommande månaden?
har ingenting planerat men använde del av budgeten för egen överlämning denna månad.
behöver fixa med redovisning för detta snarast.
Personlig reflektion över den senaste månaden
Eftersom att jag fick tillgång till mejlen, och fick överlämningen under denna månad, så känner
jag att inte så mycket faktiskt har gjorts. Det som har fixats är KAS för tvåan och trean (ettan ej
tillsatt ännu) men jag vet inte om det kanske skulle vara bra att försöka få med fler.
Clara Karlsson
Studienämndsordförande 2018/2019

Studerandeskyddsombud
Vad gör du/din nämnd just nu?
Jag har varit på råd med resterande sektioners Sture , knytit kontakt med datas sture, pratat
med JämO om att eventuellt anordna ett event för att sprida ordet om vart man kan vända sig
med anmälningar och klagomål och har kontakt med lokalchef angående Meta och dess
ventilation.
Vad planerar du/din nämnd just nu? Har ni några planer på samarbeten med andra
nämnder eller företag?

Att tillsammans med lokalchef och data göra något åt ett flertal saker i META. Vi ska kontakta
EECS huvudskyddsombud som har sagt att de kan hjälpa oss kontakta akademiska hus. Sedan
eventuellt event med JämO.
Hur har ni planerat att använda er budget den kommande månaden?
Inget alls
Personlig reflektion över den senaste månaden
Känns som att det börjar hända lite grejer vilket är kul och det gör mig mer taggad!
My Helmisaari
Studerandeskyddsombud 2018

Mottagningen
Vad gör du/din nämnd just nu?
Just nu är det en lugnare period. Bokföringen är i princip helt klar, vi inväntar de sista
inbetalningarna, (och inväntar de fakturor vi ännu inte fått), haft ett avslutningsmöte med THS
mottagningssamordnare samt nominerat efterträdare.
Vad planerar du/din nämnd just nu? Har ni några planer på samarbeten med andra
nämnder eller företag?
Framöver ska vi ha kickout med Phöseriet, färdigställa bokföringen för hösten och knyta ihop de
sista lösa trådarna för året. Vi ska också skicka ut en utvärdering till Phöseriet.
Hur har ni planerat att använda er budget den kommande månaden?
Det vi ska använda framöver är till kickouten (samt betala fakturan som vi väntar på haha)
Personlig reflektion över den senaste månaden
Allting har rullat på som det ska, dyker alltid upp fler saker man ska göra men inget som vi inte
löst
Linnéa Granlund, Melissa Obrou, Sofia Blomgren
ÖPH 2018

METAdorerna
Vad gör du/din nämnd just nu?
Vi försöker se till att hålla Meta flytande. Jag håller på att kolla på att köpa in nya bord till Meta
men fixar mest nu med att lösa panten i meta. Sen kollar jag även mycket med Sture kring
brandsäkerheten i meta då den just nu inte är jättebra.

Vad planerar du/din nämnd just nu? Har ni några planer på samarbeten med andra
nämnder eller företag?
Vi vill köpa in nya bord och ev. nya soffor till meta. Jag har även haft kontakt med sture och
datas sso kring hur vi tillsammans ska kunna fixa bättre ventilation i meta. Vi har även påbörjat
ett samarbete med dkm och mkm när det gäller panten i meta. Jag hoppas på att kunna göra
klart många projekt den här månaden.
Hur har ni planerat att använda er budget den kommande månaden?
Genom att köpa in nya bord i meta samt hålla meta flytande med vardagliga utgifter.(får se om
borden blir denna månad eller nästa)
Personlig reflektion över den senaste månaden
Vi har startat många projekt denna månaden och det känns som att det är många grejer som
borde fixas i meta asap så det känns som att vi har väldigt mycket just nu. Min förhoppning är
att kunna avsluta så många projekt som möjligt denna månad innan det blir ännu mer att göra.
Matilda Richardsson
Sektionslokalsansvarig 2018/2019

Sånglederiet
Vad gör du/din nämnd just nu?
Fortsätter med att organisera musikquiz varje månad. Har även haft en fet teambuilding med
nytt och gammalt folk, det var nice. Har också personligen tillsatt sångledare till
Halloweengasquen.
Vad planerar du/din nämnd just nu? Har ni några planer på samarbeten med andra
nämnder eller företag?
Sista quizet i December, och sedan tillsätta sångledare för Julsittningen.
Hur har ni planerat att använda er budget den kommande månaden?
Budgeten för den här terminen är helt använd redan (utom typ 60 kr).
Personlig reflektion över den senaste månaden
Det går bra. Lagom mycket jobb!
Anton Martinsson
Öfversångledare 2018/2019

Spexmästeriet
Vad gör du/din nämnd just nu?
Vi ska ha möte inom EB snar framtid!

Vad planerar du/din nämnd just nu? Har ni några planer på samarbeten med andra
nämnder eller företag?
Planera roasten bland annat!
Hur har ni planerat att använda er budget den kommande månaden?
Inte så mycket! Mycket kommer sparas till spexmästerigasquen som antagligen kommer bli av
till våren!
Personlig reflektion över den senaste månaden
Har varit mkt i skolan så fått skjuta på spexmästeriet lite, men nu ska det bli andra bullar!
Linnéa Lennartsson
Spexmästare 2018/2019

Medielabbet
Vad gör du/din nämnd just nu?
Vi har inte gjort något än.
Vad planerar du/din nämnd just nu? Har ni några planer på samarbeten med andra
nämnder eller företag?
Jag har planerat att ha ett i uppstartsmöte november för att se hur stort intresse som finns och
vad man eventuellt skulle kunna genomföra för olika projekt i framtiden. Just nu finns inga
planer på andra samarbeten.
Hur har ni planerat att använda er budget den kommande månaden?
Fika blir det i alla fall. Sen får vi se om vi hinner med någon TB.
Personlig reflektion över den senaste månaden
Inte så mycket att säga eftersom jag inte gjort så mycket än men det känns kul att få komma
igång med nämnden.
Malin Liedholm
Medielabbets Ordförande 2018/2019

Medias Branschdag
Vad gör du/din nämnd just nu?
Vi fortsätter att planera för fullt inför branschdagen! Sedan sist har vi anordnat en
lunchföreläsning med en medieteknikalumn på SVT, det var väldigt uppskattat!

Vad planerar du/din nämnd just nu? Har ni några planer på samarbeten med andra
nämnder eller företag?
Just nu är det full rulle inför nästa veckas företagspub med MRG! Och vi fortsätter att planera
vidare för branschdagen i stort.
Hur har ni planerat att använda er budget den kommande månaden?
En liten TB ska vi dra till med, samt att alla utlägg från tidigare ska bokföras.
Personlig reflektion över den senaste månaden
:)
Amalia Berglöf
Projektledare för Medias Branschdag 2019

Webmaster
Vad gör du/din nämnd just nu?
Fortsätter att hjälpa styrelsen och funktionärer med tekniska ärenden och problem.
Vad planerar du/din nämnd just nu? Har ni några planer på samarbeten med andra
nämnder eller företag?
Jag tänkte försöka sätta mig och uppdatera CMS:en för hemsidan för en gångs skull.
Hur har ni planerat att använda er budget den kommande månaden?
Har jag en budget?!?
Personlig reflektion över den senaste månaden
Som vanligt dyker det alltid upp andra grejer som käkar upp min tid och jag hinner inte göra mer
än det som förväntas av mig.
Lucas Grönborg
Webmaster 2018

Valberedningen
Vad gör du/din nämnd just nu?
Vi förbereder för fullt inför SM2!
Vad planerar du/din nämnd just nu? Har ni några planer på samarbeten med andra
nämnder eller företag?

Planen är att valbereda klart SM2 innan vi påbörjar annat.
Hur har ni planerat att använda er budget den kommande månaden?
Jag tror mina småvalar planerat en TB, och för övrigt fikar vi upp pengarna.
Personlig reflektion över den senaste månaden
Vi (jag) har haft lite dålig koll på allt som ska göras inför SM2, vilket har gjort att vi fått lite mer
jobb till SM2 än tanken kanske var från början, men vi tror vi kommer få ihop det ändå!
Hanna Bjarre
Valberedningens Ordförande 2018/2019

Fanborgen
Vad gör du/din nämnd just nu?
Vi är anmälda till promoveringen i november, som vi ser mycket fram emot! Det är tydligen
KTH:s finaste tillställning under året och kallas "mini-Nobel".
Vad planerar du/din nämnd just nu? Har ni några planer på samarbeten med andra
nämnder eller företag?
Jag är anmäld för att vara med på Nobelbanketten, så jag kommer gå på obligatoriska möten
inför det nu i november.
Hur har ni planerat att använda er budget den kommande månaden?
Jag kommer använda en del av budgeten för att betala biljetten till Nobelbanketten. Jag kommer
komma med en utläggningsblankett till er på SM#2.
Personlig reflektion över den senaste månaden
Det finns inte så mycket att reflektera över. Vi kommer vara med på de tillställningar som går att
vara med på, vilket är superkul, och jag är taggad till tusen på Nobel!
Disa Gillner
Fanbärare 2018

Revisor 2017/2018
Vad gör du/din nämnd just nu?

Hittills har jag inte gjort särskilt mycket. Denna månad har jag börjat förbereda mig inför arbetet
som komma skall. Jag har skrivit ut och bekantat mig med Medias och THS stadgar och
reglemente. Jag har även löst ett problem som gjorde att jag ej kom åt min revisormail
tillsammans med Webmastern.
Vad planerar du/din nämnd just nu? Har ni några planer på samarbeten med andra
nämnder eller företag?
Inför nästa månad planerar både jag och Emil att påbörja läsningen och granskningen av
relevanta dokument. Vi kommer antagligen behöva kontakta någon i styrelsen för att få en
överblick över vilka dokument det gäller och var vi får tag i dem.
Hur har ni planerat att använda er budget den kommande månaden?
Nån fika har vi nog tänkt oss. Osäkert om hela kommer gå åt.
Personlig reflektion över den senaste månaden
Jag har tyckt att det är väldigt svårt att veta vad man ska sätta igång att göra. Det är nog på hög
tid dock att jag samarbetar med någon som vet dock, istället för att vara ängslig över det.
Jonathan Hedin
Revisor för verksamhetsåret 2017/2018

