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Sektionen för Medieteknik
Stockholm 2016-11-06
________________________________________________________________________________
Till:

Sektionen för Medietekniks medlemmar

KALLELSE
Sektionsmöte #2
Tisdag 6 december 2016
kl 17:15
Plats: L1
--------------------------------Härmed kallas du till Sektionsmöte #2. Mötet beräknas sluta 23:00.

Motion, interpellation, enkel fråga eller misstroendeförklaring av förtroendevald ska vara
Styrelsen tillhanda senast torsdag 24 november.
Föredragningslista och möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast onsdag 30
november.

Välkomna!
_________________________________________________

Rapport för SM#2 - internationell
sekreterare
Datum: [16-11-20]

In the past weeks I have had several meeCngs with some internaConal students from Media
Management who had some study related issues. Also I have been at the InternaConal Council
MeeCng from THS in October, where Sara Engelhardt and I decided to organize a christmas market
event in Dezember for the internaConal students from both Media Technology and Computer
Science. We are currently working on the planning of the event.

Hannah Lenczuk

SM-Rapport för KF
Datum: 30 november 2016
Sedan förra SM har KF haft två sammanträdanden där vi på det första reviderade årets
budget och verksamhetsplan. Vi godkände också resultaten från fyllnadsvalet till
Kårfullmäktige. Vi på Media hade redan fyllt alla platser i det ordinarie valet i våras så för oss
skedde inget fyllnadsval. Till våren kommer det vara val igen så om ni är intresserade av vad
vi gör får ni gärna hugga tag i oss!
På KF#3 informerade de om att det tillsatts nya personer till Kårledningen, en ny Chef för
Utbildningsansvarig samt Projektledare för Armada. Även en ny mottagningsansvarig samt
Studiesocialt och Internationellt ansvarig ska väljas men söktiden hade förlängts.
Det hölls fyllnadsval till både valberedningen och valnämnden, och detta var första gången
som Valnämnden var helt fylld, så det bjöds på tårta och det kommer det att göras resten av
året! Förra året valdes de engelska värdeorden “Unity, Progress, Joy” för våra svenska ord
“Gemenskap, Utveckling, Glädje” och vi uppdaterade det nu så att det är “Fellowship” istället
för “Unity” då det ansågs vara en bättre översättning. Slutligen hade vi en diskussion om hur
kravprofiler till Kårpresidiet ska tas fram och behandlas.
Det kom även info om att Nymble kommer vara stängt för Student Nobel Night Cap (SNNC)
med start direkt efter att Sångartäfvlan och fram till måndagen efter, dvs den 3-12 december.

Undertecknat
Emil Erlandsson, Maria Bahrami
KF-ledamöter

Rapport	
  för	
  NLG	
  
	
  
Datum:	
  16-‐11-‐27	
  
	
  
Under november har vi planerat Kaperos fest tillsammans med Kapero klubbmästeriet. Vi har
haft möten veckovis både på Kaperos kontor och här i skolan. Jag har även varit på banken
för att få tillgång till kontot.
I december ska vi anordna Mediasmiths kvällsföreläsning och pub, samt ha teambuilding och
gå på glöggfest hos Kapero. Vi har även satsat mer på marknadsföringen av NLG genom att
uppdatera vår instagram, tagit bilder på gruppen med Sofia och bjudit på kaffe och kaka i
META mot likes under en lunch.
Målen jag satt upp har gått otroligt bra. Alla i gruppen har verkligen tagit ansvar och jag
känner stort stöd från klubbmästarna, andra i klubbmästeriet och i sektionen.
Har inte mött några direkta hinder.
Höjdpunkten var helt klart Kaperos pub, det blev kanon!
Jag missade funkismötet tyvärr så kan inte svara på det. Har inte kommit fram några fler
frågor eller har andra åsikter om FR. Tycker inte veckomöten behövs med funkisar då jag
hellre kommer i kontakt med nämnderna direkt ifall jag vill samarbeta. Eftersom jag redan har
god kontakt med de flesta nämnder är det enkelt för mig, däremot kan jag förstå att det är bra
för de funkisar som inte känner så många andra funkisar. Jag skulle däremot inte komma på
mötena.
	
  

Rapport Studienämnden SM2
Vi har börjat samarbeta med data med att ge ut Utbildningsnytt. Detta kommer vara ett dokument
som ges ut efter varje period med lite information om vad som händer på CSC skolan, samt vad
Studienämnderna för medieteknik och data har sysslat med under perioden.
Ett rekryteringssystem för lärarassistenter och handledare är i implementeringsfasen. Och det
kommer att införas en obligatorisk utbildning. Denna ges första gången tidigt efter årsskiftet.
Under Ledningsmöte och studentdialog har frågor kring dess innehåll kommit upp. Vi har
fortfarande lite frågetecken men vi kommer att förhoppningsvis få tillgång till och möjlighet att
påverka innehållet.
PAS har fortsatt sammanställa åsikter från förra året och utrett hurvida den nya
kandidatinriktningen stått sig. På Utbildningsråden har frågan om Masterbevakning lyfts och är
något som kommer följas upp.

Rapport för Styrelsen - SM#2
Datum: 30 november 2016
Sedan senaste Sektionsmötet så hoppade Styrelsen snabbt på arbetet inför läsårets första
val-SM. Det har inneburit samarbeten med Valberedningen och en del slutplanering för de
två postinnehavare som kommer ersättas hos Styrelsen. Parallellt med detta så har vi
anordnat funktionärsråd, teambuilding för funktionärerna, samt planerat inför nästa
teambuilding. Vad gäller funktionärerna så har arbetet startat med planeringen inför
funktionärsutbildningen som kommer hållas i januari, och vi tycker det ska bli väldigt
spännande att se hur den blir.
Vad gäller samarbete med resten av KTH så har vi haft långa diskussioner om
Armada-avtalet, där responsen inom Sektionen var ljummen efter överenskommelsen
mellan inblandade parter. Vi för även diskussion med THS angående matlagning i META
och framtida möjligheter, men har tyvärr inget mer att rapportera om det för tillfället.

Undertecknat
Patric Hjorth
Sekreterare

Rapport för Valberedningen
Sedan SM#1 har det hänt mycket för Valberedningen. Vi har blivit fulltaliga igen med en ny
valberedare och vi har reflekterat över hur SM#1 gick. Vi har haft en intern intervjuutbildning och
en teambuilding.
Inför SM#2 har vi lagt mycket tid på marknadsföring där vi bland annat delat ut kaffe och
broschyrer i META och haft miniintervjuer med avgående funktionärer. Valberedningen har
därefter hållit i intervjuer med de kandidater som kommit in och skrivit omdömen.

Undertecknat
Linnéa Granlund
Valberedningens ordförande

Rapport för Webmaster
Datum: 16-11-28
Sedan förra SM har jag återupprättat kopplingen mellan nyheter på hemsidan och facebook, så att
nyheter automatiskt även publiceras på facebooksidan.
Jag har kollat över möjligheterna att lägga till en funktion för två språk på vår aktuella hemsida, för
att kunna visa hemsidan på engelska med, och kommit fram till att det är fullt möjligt. Då jag snart
lämnar över till en ny webmaster som kan ha nya visioner och t.ex. kan vilja bygga en helt ny
hemsida, avvaktar jag dock med detta. Det blir väldigt onödigt arbete att implementera den
funktionen i dagsläget när vi inte vet. Något vi kan börja kolla på är dock hur översättningen av alla
texter ska gå till.
Har även kollat på att flytta över online-versionen av melodi, som just nu ligger nere, så att den
tillhör sektionen istället för Marcus Frisell (tidigare webmaster, som har byggt melodia och har haft
den på sitt webbhotell och ägt domänen).

Undertecknat
Frida Eklund

Genomgång av Budget 16/17
Resultatställe 1: Sektionen centralt

Budgeterat

Verklighet

Differens

INTÄKTER
Medlemsavgifter

12 500

-12 500 Inbetalningen sker på våren

UTGIFTER
Sektionsmöten (mat)

-8 300

-1 720

Fika styrelsemöten

-1 000

- 12

Kontorsmaterial

6 580 Mat till SM#1
988

- 500

500

Extern representation Sektionen

-6 000

6 000

Extern representation Styrelsen

-2 000

Extern representation presenter

-1 000

Extern representation fanbärare

-1 500

Extern representation Nobel
Utgifter funktionärer
Teambuilding nämnder
Teambuilding Mottagningen

2 000
- 299

701 Present till Datas mottagningsansvariga
1 500

-2 700

-2 700

-10 750

-1 099

-7 500

0
9 651 Mat till funktionärshäng #1
7 500

-11 750

-11 500

250

Teambuilding Styrelsen

-2 500

- 593

1 907

Information och marknadsföring

-1 000

1 000

Internetbank

- 500

500

Bankgiro

- 250

Webbhotell
Domäner

-2 150

250
-2 628

- 478 Företagspaket hos Binero

- 600

600

Bidrag Jubileet

-5 000

5 000

Övriga utgifter

-4 000

4 000

RESULTAT

Resultatställe 2: Sektionslokalen & Metadorerna

-56 500

Budgeterat

-20 551

Verklighet

35 949

Differens

Städfirma

-10 100

10 100

Möbler och inventarier

-15 000

15 000

Inköp förbrukningsmaterial

-7 500

Städfika

-1 500

Mat och dekor till städfesten

-4 000

Fika

7 500
- 59

1 441
4 000

- 600

600

Teambuilding

-2 750

2 750

Övriga utgifter

-3 000

3 000

RESULTAT

Resultatställe 3: Näringslivsgruppen

-44 450

Budgeterat

- 59

Verklighet

44 391

Differens

INTÄKTER
Övriga event

30 000

4 000

Annonsering

5 000

3 000

Mat till event

20 000

5 000

-26 000 Föreläsning med Kaplan
-2 000
-15 000 Föreläsning med Kaplan

UTGIFTER
Lokalhyra
Mat till event

-4 000

- 500

-20 000

-4 181

3 500
15 819 Mat till lunchföreläsning

Kontorsmaterial

- 500

500

Trycksaker & PR

-4 000

4 000

Fika

- 600

600

Teambuilding

-2 500

2 500

Övriga utgifter

-2 500

2 500

RESULTAT

Resultatställe 4: Sektionsprojekt - Branschdagen

20 900

Budgeterat

7 319

Verklighet

-13 581

Differens

INTÄKTER
Branchdagens intäkter

225 000

244 700

19 700

Branschdagens sittning

10 000

10 240

240

UTGIFTER
Lokalhyra

-21 000

-20 800

200

Mat till event

-23 000

-20 139

2 861

Sittning

2 325

-21 500

-19 175

Kontorsmaterial

- 500

- 249

Logistik sittning

-1 500

Dekoration och logistik mässa

251
1 500

-20 000

-19 432

Dekoration sittning

-1 250

-1 057

193

GoodieBags

-4 000

-1 999

2 001

-16 500

-16 997

Trycksaker & PR
Kläder
Fika

-2 750
- 600

568

- 497
2 750

- 87

513

Teambuilding

-3 500

Bonus Teambuilding/Kärnverksamhet

-7 000

-5 582

1 418

Teknik

-6 000

-4 375

1 625

Drivmedel

-1 000

- 318

682

Övriga utgifter

-2 000

- 600

1 400

102 900

144 130

41 230

RESULTAT

Resultatställe 5: Mottagningen

Budgeterat

3 500

Verklighet

Differens

INTÄKTER
Allmänt
Kapitalinsats från CSC

51 000

51 000

0

Ersättning från CSC för mattefokusgrupper DRM

3 000

3 000

0

Ersättning från CSC för matterstugor period 2

5 600

5 600

Intäkter festverksamhet
Sveriges Ingenjörer

12 000

0
-12 000 Slutgiltigt resultat inte uträknat ännu

2 000

2 475

475

11 750

11 500

- 250

0

23 500

Försäljning av märken

4 200

3 107

Försäljning av phöseriet tröjor

7 500

7 500

700

640

Teambuilding/kärnverksamhet
Övrig spons

23 500 Fanns ej med i budgeten

Material

Försäljning av pins

-1 093 MKM ska köpa 100 st märken för 1187 kr
0 Sponsrades av Chas
- 60

Gasquer
Välkomst-gasquen

5 700

-5 700 Slutgiltigt resultat inte uträknat ännu

Bolibompa-gasquen

9 900

-9 900 Slutgiltigt resultat inte uträknat ännu

Stugan-gasquen

8 800

-8 800 Slutgiltigt resultat inte uträknat ännu

META-gasquen

5 000

-5 000 Slutgiltigt resultat inte uträknat ännu

Bosse-gasquen

7 300

-7 300 Slutgiltigt resultat inte uträknat ännu

24 800

-24 800 Slutgiltigt resultat inte uträknat ännu

nØg
UTGIFTER
Inför Mottagningen
Utbildningar

-6 000

0

6 000 Sparas till PI och Mottagningskonferensen 2017

Teambuilding Phöseriet

-11 750

-8 050

3 700

Bonus Teambuilding/kärnverksamhet

-18 200

-6 873

11 327

Gamlingverksamhet

-2 700

- 851

RGB/SW

-2 000

-1 593

1 849 Alla utlägg är inte inlämnade här
407

Säkerhet på campus

-2 000

-2 066

- 66

Förbrukningsmaterial

-15 000

-6 358

8 642

Investeringsmaterial

-4 300

-1 823

2 477

-5 400

-3 825

1 575

-10 000

-10 000

Evenemang

Gasquer
Välkomstgasquen
Subventionering Välkomst-gasquen
Bolibompa-gasquen

-9 600

0
9 600

Bidrag tårtbaket

- 800

Stugan-gasquen

-8 500

Lokalkostnad Stugan

-1 750

-1 750

0

Transportkostnad Stugan

-5 000

-4 227

773

META-gasquen

-5 000

Bosse-gasquen

-7 000

7 000

-24 800

24 800

nØg

- 434

366
8 500

5 000

Aktiviteter nØg eftersläpp

-7 900

-5 620

Subventionering ÖPH & LEK

-3 000

-2 980

2 280
20

Subventionering LEK utklädnad

-1 500

-1 583

- 83

Teknik

-6 000

-6 400

- 400

Material
Inköp märken

-5 400

-7 197

-1 797

Inköp pin

-1 500

-2 424

- 924

Inköp av tröjor

-7 500

-7 500

0

- 800

- 772

28

-5 000

-3 314

1 686

- 900

-1 059

- 159

-4 000

-3 078

NØlleskyltar
Gruppsymboler
Subventionering ÖPH hattar
Tryckkostnad Bländaren

922 Beräknat på 3078 sidor A4 i färg. 1 kr styck enligt KTHs hemsida

Övrigt
Subventionering av mat

-5 000

Övriga lokalkostnader

-3 500

-3 500

0

Drivmedel och parkeringskostnader

-2 000

-1 542

458

Arbetsmaterial
Oförutsedda kostnader
RESULTAT

Resultatställe 6: Klubbmästeriet

5 000

- 500

0

-7 000

3 483

-42 050

16 987

Budgeterat

Verklighet

500
10 483 Oförutsedda kostnader, inköp väskor, spons, lunch till lunchfrl
59 037

Differens

INTÄKTER
Biljetter gasquer
Pubförsäljning
Märkesförsäljning

22 000

12 950

-9 050

350 000

111 535

-238 465

11 000

7 730

-3 270

-240 000

-94 710

UTGIFTER
Alkohol pubar
Alkohol gasquer
Inköp av mat pubar
Inköp av mat gasquer

-10 000

145 290 Inkluderar barkit
10 000 Är inkluderat ovan

-5 000

5 000 Är inkluderat nedan

-10 000

-7 858

Dekor

-3 500

- 662

Inköp av märken

-7 000

Förbrukningsinventarier

-8 000

-1 088

6 912

-16 000

-2 004

13 996

-5 000

-5 000

0

-10 000

-2 229

7 771

Förbrukningsmaterial
Teambuilding
Bonus Teambuilding/kärnverksamhet

2 142
2 838 Dekor till Halloweengasquen
7 000

Mat internt

-3 000

Kläder

-3 500

Event

-5 000

5 000

Övrigt

-5 000

5 000

RESULTAT

Resultatställe 7: Kommunikationsnämnden
Fika

52 000

Budgeterat

3 000
- 223

18 441

Verklighet

3 277 Aspirantsymboler

-33 559

Differens

- 600

600

Kärnverksamhet/teambuilding

-2 500

2 500

RESULTAT

-3 100

Resultatställe 8: Studienämnden
Fika

Budgeterat

0

Verklighet

3 100

Differens

- 600

600

Kärnverksamhet/teambuilding

-3 250

3 250

RESULTAT

-3 850

Resultatställe 9: Valberedningen
Fika

Budgeterat

0

Verklighet

3 850

Differens

- 600

- 100

500

Kärnverksamhet/teambuilding

-2 500

- 633

1 867

RESULTAT

-3 100

- 733

2 367

Resultatställe 10: Fotogruppen
Fika

Budgeterat

Verklighet

Differens

- 600

600

Kärnverksamhet/teambuilding

-2 500

2 500

RESULTAT

-3 100

0

3 100

Resultatställe 11: Qulturnämnden
Fika

Budgeterat

Verklighet

Differens

- 300

300

Kärnverksamhet/teambuilding

-2 500

2 500

RESULTAT

-2 800

Resultatställe 12: Medielabbet
Fika

Budgeterat

0

Verklighet

2 800

Differens

- 600

600

Kärnverksamhet/teambuilding

-2 500

- 182

2 318

RESULTAT

-3 100

- 182

2 918

Resultatställe 13: Sånglederiet
Fika

Budgeterat

Verklighet

Differens

- 600

600

Kärnverksamhet/teambuilding

-2 500

- 567

1 933

RESULTAT

-3 100

- 567

2 533

Resultatställe 14: Spexmästeriet
Fika

Budgeterat

Verklighet

Differens

- 600

600

Kärnverksamhet/teambuilding

-2 500

2 500

RESULTAT

-3 100

Resultatställe 15: Idrottsnämnden

Budgeterat

0

Verklighet

3 100

Differens

INTÄKTER
THS Friskvårdsbidrag

10 000

-10 000

-10 000

10 000

UTGIFTER
Hallhyra
Fika

- 600

600

Kärnverksamhet/teambuilding

-2 500

2 500

RESULTAT

-3 100

Resultatställe 16: Matlaget
Fika

Budgeterat

0

Verklighet

3 100

Differens

- 600

600

Kärnverksamhet/teambuilding

-2 500

2 500

RESULTAT

-3 100

Resultatställe 17: Spelnörderiet
Fika

Budgeterat

0

Verklighet

3 100

Differens

- 600

600

Kärnverksamhet/teambuilding

-2 500

2 500

RESULTAT

-3 100

Resultatställe 18: Revisorer

Budgeterat

Fika

- 250

RESULTAT

- 250

Resultatställe 19: Bröllopet

Budgeterat

0

Verklighet

3 100

Differens
250
0

Verklighet

250

Differens

INTÄKTER
Dryckesförsäljning Bröllopet

4 500

Dryckesförsäljning Svensexa/möhippa

2 500

-2 500

21 000

-21 000

1 500

-1 500

Biljettförsäljning bröllopet
Biljettförsäljning svensexa/möhippa
UTGIFTER

-4 500

Lokalhyra bröllopet

-10 000

10 000

Band

-3 000

3 000

Mat

-7 000

7 000

Inköp av dryck bröllopet

-2 000

2 000

Inköp av dryck svensexa/möhippa

-1 000

1 000

Tryckkostnader

-1 000

1 000

Dekoration bröllopet

-2 000

2 000

Dekoration svensexa/möhippa

-3 000

3 000

Tillstånd för alkoholförsäljning

- 500

500

RESULTAT

0
Budgeterat

TOTALT RESULTAT

-2 000

0
Verklighet

164 785

0
Differens

166 785

Sektionen för Medietekniks

Verksamhetsplan 2016/2017
Ansvarig

Beskrivning

1

Övergripande

1.1

Alla sektionsmedlemmar känner till sektionens verksamhet och vad det innebär att vara engagerad i den.

1.1.1

Styrelsen och ÖPH anordnar "Sektionens dag #1" under Mottagningen.

1.1.2

Nämnder ska på relevanta studentikosa evenemang utan klädkod uppmuntra till sektionsklädsel.

1.1.3

Styrelsen anordnar "Sektionens dag #2" i början av period 3.

1.1.4

Funktionärer ställer upp och hjälper till under Sektionens dag #1 och #2.

1.1.5
1.1.6
1.1.7

Alla nämnder, organ och funktionärer har en relevant och uppdaterad beskrivning på hemsidan och
i Reglementet.
Alla nämnder, organ och funktionärer ska i första hand använda hemsidan som sin primära
informationskanal såvida inga särskilda skäl finns.
Datum för SM utannonseras till sektionens medlemmar minst en månad i förväg om inte särskilda
skäl finns.

Styrelsen och ÖPH
Funktionärer
Styrelsen
Funktionärer
Funktionärer
Funktionärer
Styrelsen

1.1.8

MästerCocken, Matlaget eller Styrelsen ser till att mat eller fika serveras till varje SM.

1.1.9

SM#Ø hålls under Mottagningen för att introducera nØllan till SM och formalia.

Styrelsen

1.1.10

Styrelsen ansvarar för att deltagare som närvarar på 4 av 4 ordinarie SM tilldelas SM-guld på SM#4.

Styrelsen

1.1.11

Internationella studenter ges möjlighet att delta vid Sektionens Dag #1 och Sektionens Dag #2.

1.2

Varje funktionär känner en tillhörighet till gruppen funktionärer och känner till sin möjlighet att påverka verksamheten.

1.2.1

Styrelsen anordnar en funktionärsfest för funktionärer genom tiderna i slutet av vårterminen.

Styrelsen

1.2.2

Styrelsen anordnar en workshop där alla funktionärer har möjlighet att påverka verksamhetplanen.

Styrelsen

1.2.3

Styrelsen anordnar för funktionärer ett teambuildingevent per period.

Styrelsen

1.2.4

Ledamöter anordnar tillsammans ett funktionärsråd per period.

1.3

Funktionärer har en tydlig bild av sin och sin eventuella nämnds verksamhet.

1.3.1

Funktionär som kliver på sin post skall efter terminstart sätta upp mål tillsammans med sin ledamot
för det kommande året. Under övriga perioder hålls ett möte över de uppsatta målen.

1.3.2

Kassör har ekonomiska avstämmningsmöten med de ekonomiskt ansvariga en gång per period.

1.3.3

1.3.4

Valberedningen sammanställer en guide för nytillträdd funktionär med relevanta delar från
Reglementet, Stadgarna samt Verksamhetsplanen inför varje val-SM. Valberedningen delar ut
guiden i pappersform till funktionärer på det SM där de blir valda.
Ledamöter kontrollerar att överlämning har skett på ett tillfredställande sätt med sina respektive
funktionärer efter SM#2 och SM#4, samt presenterar detta på ett styrelsemöte.

Mästercocken och Styrelsen

Internationell Sekreterare

Ledamöter

Funktionärer och respektive ledamot
Kassör och ekonomiskt ansvariga funktionärer
Valberedningen

Ledamöter

1.3.5

Avgående funktionär ska vid behov uppdatera det statiska testamentet.

Funktionärer

1.3.6

Ledamöter ger återkoppling på inlämnade rapporter till sina respektive funktionärer.

1.3.7

Kassör har uppstartsmöten med nyvalda ekonomiskt ansvariga funktionärer där dessa får lära sig
ekonomiska rutiner såsom bokföring och hantering av sektionens konton.

1.4

Samtliga funktionärer jobbar för att bedriva aktiv och kontinuerlig verksamhet.

1.4.1

Alla nämnder har regelbundna möten, även vid perioder av låg aktivitet.

Funktionärer

1.4.2

Funktionärer följer mailpraxis som är att svara på inkomna mail inom två arbetsdagar.

Funktionärer

1.4.3

Varje nämnd har minst en teambuildingaktivitet per termin med fokus på att bygga gemenskap i
gruppen.

Funktionärer

1.5

Val - och rekryteringsprocessen är öppen och rättvis.

Ledamöter
Kassör

1.5.1
1.5.2

Valberedningen informerar om poster och uppmuntrar sektionsmedlemmar att kandidera samt
nominera inför vardera val-SM.
Sektionens medlemmar har möjligheten att godkänna rekryteringsprocessen för de nämnder med
begränsat intag.

1.5.3

Valberedningen marknadsför poster som ska tillsättas.

1.5.4

Styrelsen och Valberedningen utvärderar hur valprocessen fungerar och omformar efter behov
styrdokument om hur valprocessen ska gå till.

1.5.5

Funktionär nominerar minst en efterträdare.

1.5.6

Valberedningen ger sektionens medlemmar möjlighet att inför val-SM skicka in frågor som sedan
ställs till kandidaterna på SM.

1.6

Kontakten mellan Sektionen för Medieteknik och Konglig Datasektionen är vänskaplig.

1.6.1
1.6.2
1.6.3

Sektionslokalsansvarig tillsammans med Styrelsen uppdaterar vid behov Samboendeavtalet i samråd
med Konglig Datasektionen senast sista november.
Ordförande skriver på ett nytt samboendeavtal med Ordförande för Konglig Datasektionen senast
sista december.
Kassören jämnar ut alla skulder mellan Sektionen för Medieteknik och Datasektionen i slutet av
varje termin.

Valberedningen
Berörda funktionärer
Valberedningen
Styrelsen och Valberedningen
Funktionärer
Valberedningens Ordförande

Styrelsen och Sektionslokalsansvarig
Ordförande
Kassör

1.7

Sektionsmedlemmarna tillhandages information om hur de ska gå tillväga vid krissituationer och personlig kränkning.

1.7.1

Jämställdhets- och Mångfaldsombud uppdaterar och tillhandahåller sektionens medlemmar guiden
Studenträtt.
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Näringsliv

2.1

Näringslivsgruppen ansvarar för att sektionen har en fungerande näringslivsverksamhet.

2.1.1

2.1.2

Näringslivsgruppen bevarar, utvärderar och uppdaterar riktlinjer för hur långsiktiga
näringslivsrelationer byggs.
Näringslivsansvarig har minst ett möte med Projektledare för Branschdagen, ÖPH och berörda
funktioner med anknytning till näringsliv, strax efter dessa tillträtt, för att samordna sektionens
näringslivskontakter.

JämO

Näringslivsansvarig
Näringslivsansvarig, Projektledare för
Branschdagen och ÖPH

2.2

Kontakten mellan Sektionen och Medieteknikdagarna i Norrköping är vänskaplig.

2.2.1

Sektionsmedlemmar ges möjlighet att besöka Medieteknikdagarna i Norrköping.

2.2.2

Representanter från Branschdagsgruppen besöker Medieteknikdagarna.

Projektledare för Branschdagen

2.2.3

Branschdagsgruppen tillhandahåller möjlighet för representanter från Medieteknik i Norrköping
att besöka Branschdagen, både under mässan och sittningen.

Projektledare för Branschdagen

2.2.4

Styrelsen bjuder in representanter från Norrköping till Branschdagen.

2.3

Branschdagsgruppen jobbar för att Branschdagen ska tilltala både branschfolk och studenter.

2.3.1

Branschdagsgruppen tillhandahåller en möjlighet för sektionsmedlemmar att visa upp sina projekt.

Projektledare för Branschdagen

2.3.2

CSC bjuds in för att presentera sin forskning, doktorandmöjligheter och deras syn på medieteknik.

Projektledare för Branschdagen

2.3.3

Branschdagsgruppen bjuder in alumner till mässan och sittningen.

Projektledare för Branschdagen

3.

Kommunikation

3.1

Sektionen arbetar för att information ska nå ut till samtliga sektionsmedlemmar.

3.1.1

Kommunikationsnämnden håller den grafiska profilen och manualen uppdaterad.

Kommunikatör

3.1.2

Kommunikationsnämnden informerar aktivt relevanta funktionärer om hur den grafiska profilen
och manualen används samt ser till att den följs.

Kommunikatör

3.1.3

Kommunikationsnämnden erbjuder aktivt hjälp med marknadsföringsmaterial till funktionärer.

Kommunikatör

3.1.4

Kommunikationsnämnden ser till att funktionärstavlan uppdateras vartefter nya funktionärer
tillsätts.

Kommunikatör

3.1.5

Kommunikatör ser till att information och dokument på hemsidan är uppdaterade.

Kommunikatör

3.1.6

All information som läggs upp i sektionens kommunikationskanaler är tillgänglig på engelska.

3.2

Webmaster arbetar för att sektionsmedlemmar frekvent besöker och använder sektionens hemsida.

3.2.1

Webmaster implementerar ett system för att filtrera nyhetsinlägg från olika organ inom sektionen
på hemsidan.

Webmaster

3.2.2

Webmaster utvärderar målgruppen för sektionens hemsida och anpassar hemsidan därefter.

Webmaster

Styrelsen

Styrelsen

Funktionärer

3.2.3

Webmaster implementerar ett system för byte av språk på hemsidan.

Webmaster

3.2.4

Alla nämnder, organ och funktionärer har en egen kategori för inlägg på hemsidan.

Webmaster

4

Utbildningsbevakning

4.1

Studienämndens verksamhet är regelbunden och har en väl fungerande struktur.

4.1.1

Studienämndsordförande följer upp så att utbildningens teknologer är representerade i alla
relavanta råd kopplade till KTH och THS.

Studienämndsordförande

4.1.2

Studienämndsordförande ser till att gemensamma möten sker mellan studienämnderna på
Sektionen för Medieteknik och Konglig Datasektionen minst två gånger per termin.

Studienämndsordförande

4.2

Studienämndens medlemmar och syfte är välkänt bland Medieteknikstudenter.

4.2.1
4.2.2

Studienämnden håller möten minst varannan vecka under läsperioder och marknadsför dessa till
medieteknikstudenterna.
Studienämnden håller minst ett stormöte där samtliga studenter på medietekniska
masterutbildningar är inbjudna.

Studienämndsordförande
Studienämndsordförande

4.2.3

Studienämnden uppdaterar och sprider studieinflytandeguider minst en gång per termin.

Studienämndsordförande

4.2.4

Studienämnden håller ett stormöte inför varje omgång länkmöten där alla studenter ges möjlighet
att delge sina åsikter om utbildningen.

Studienämndsordförande

4.3

Programråd och länkmöten verkar regelbundet och effektivt.

4.3.1

Studienämnden utvärderar programråden samt länkmötenas betydelse och hur vi kan påverka vår
utbildning genom dem.

4.3.2

Studienämndsordförande och Programansvarig student medverkar aktivt på programråd och
länkmöten.

4.3.3

Studienämndsordförande ansvarar för att det finns Klassansvariga studenter i årskurs 1 och 2, en
för varje inriktning i årskurs 3 samt en för varje masterinriktning på CSC.

5

Studiesocialt

5.1

Klubbmästeriet arbetar aktivt för att utveckla sin verksamhet.

5.1.1

Klubbmästeriet utreder hur de kan nå en bredare målgrupp inom sektionen och utvecklar sina
evenemang utefter det.

Klubbmästarparet

5.1.2

Klubbmästarparet håller Klubbmästeriets styrdokument uppdaterat.

Klubbmästarparet

5.2

Studiesociala nämnder samverkar för att exponera sektionens funktionärer.

5.2.1

ÖPH ger alla funktionärer och nämnder möjlighet att samarbeta under Mottagningen.

5.2.2

Klubbmästarparet ger alla funktionärer och nämnder möjlighet att samarbeta under
Klubbmästeriets event.

Mörkgrön - Slutförd
Ljusgrön - Klar
Gul - Påbörjad
Röd - Går ej att slutföra

Programansvarig student
Studienämndsordförande och Programansvarig
student
Studienämndsordförande

ÖPH
Klubbmästarparet

MOTION – SM#2 2016
ERKÄNNANDE AV NÄRINGSLIVSGRUPPEN
Bakgrund
Näringslivsgruppen har utfört en rekrytering av nya medlemmar. Ansökan var öppen mellan den 19
september och den 29 september och annonserades på www.medieteknik.com och sociala medier.
Rekryteringsprocessen var intervjubaserad och föregicks av en intresseanmälan där kandidaten fick fylla i
kontaktinfo och vilken roll i Näringslivsgruppen kandidaten var intresserad av. Därefter kontaktades
kandidaterna via mail för att fylla i en doodle för intervjutid. De kandidater som inte fyllde i doodlen blev
kontaktade angående detta.
Under intervjun ställdes frågor för att skapa en uppfattning om huruvida personen passade den skrivna
kravprofilen.
Resultatet från rekryteringsprocessen har behandlats konfidentiellt för att beskydda identiteten på
kandidaterna. Google-frågeformuläret för intresseanmälan och intervjufrågorna finns tillgängliga för
granskning vid förfrågan.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar jag
att 1

Rekryteringsprocessen utförd av näringslivsgruppen giltigförklaras av SM.

Moa Winberg
__________________________________
Namn Efternamn
Stockholm 11 oktober 2016

MOTIONSSVAR – SM#2 2016
ERKÄNNANDE AV NÄRINGSLIVSGRUPPEN
Styrelsen anser att den utväljningsprocess som utförts av näringslivsgruppen har varit rättvis och att det
inte finns något som går att anmärka på. Styrelsen anser att det är mötets mening att godkänna
näringslivsgruppens motion, om erkännande av näringslivsgruppen.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar jag
att1

bifalla motionen i sin helhet.

För styrelsen,
__________________________________
Simon Sundin
Stockholm 28 November 2016

Valkompassen SM#2 2016
Om Valberedningen
Valberedningen har i syfte att valbereda val för speciella funktionärsposter för Sektionen
för Medieteknik genom att ta in kandidaturer, intervjua kandidater och utfärda omdömen
till dessa inför aktuellt sektionsmöte.
Valberedningen arbetar aktivt för att alla val på sektionen skall vara demokratiska och för
att alla kandidater som valbereds får samma bemötande och genomgår samma process.
Valberedningens vision är att Valberedningen skall verka som ett verktyg för sektionen så
att både sektionsmötet och kandidaterna är väl förberedda när valdagen kommer.

Valberedningen HT16
●
●
●
●
●
●
●

Ordförande för Valberedningen – Linnéa Granlund
Valberedare – Linnéa Lennartsson
Valberedare – Celina Zander
Valberedare – Lucas Grönborg
Valberedare – Gustav Bergman
Valberedare – Hanna Jungar
Valberedare – Sabina Nordell

Valberedningsprocessen
Intervjuer
Samtliga kandidater som ansökt till poster och som valbereds har blivit intervjuade utav
Valberedningen där frågor ställts för att undersöka huruvida kandidaten uppfyller de krav
som återfinns i kravprofilerna. Om flera kandidater ansökt till samma post har samma
frågor ställts till samtliga kandidater.

Förordan
I de omdömen utfärdade av Valberedningen kan ni läsa valberedningens uppfattning av
kandidaterna som genomgått valberedningsprocessen. Det är viktigt att komma ihåg att
omdömet baseras på valberedningens uppfattning under en relativt kort intervju. Detta
betyder att det är ditt ansvar att som sektionsmedlem fråga kandidaten relevanta frågor
för att se om valberedningens omdöme stämmer med verkligheten.
Valberedningen har i varje omdöme valt att förorda eller att inte förorda kandidaten. En
förordan innebär att Valberedningen har gjort bedömningen att kandidaten uppfyller de
krav som finns i kravprofilen för den sökta posten. Valberedningen gör inga jämförelser
mellan kandidaterna som söker utan förordan görs endast baserat på om kandidaten
upplevs uppfylla kravprofilen eller inte.

Information till sektionen
Valkompassen innehåller inga namn på de som blivit valberedda av Valberedningen.
Istället finns ett dokument med nycklar på formen ABC-123 för varje kandidat.
Anledningen till detta är för att värna om kandidaternas identitet och för att omdömen
med kandidaternas namn inte skall återfinnas på Internet. Dessa nycklar kommer att
skickas ut till samtliga sektionsmedlemmar vid Sektionen för Medieteknik.

Poster som valbereds
●
●
●
●
●
●
●

Vice Ordförande
Sekreterare
Projektledare för Branschdagen
3 st ÖPH varav en EKO
Qulturnämndsordförande
Webmaster
Övfersångledare

Poster som inte valbereds
● 3 st valberedare
● Ljus- och Ljustekniker
● Programansvarig student
● Studerandeskyddsombud
● Mästercock
● Fanbärare *
● Vice Fanbärare *
* Tillsätts endast genom nominering från annan sektionsmedlem.

Postbeskrivningar
Om du vill läsa mer om de olika posterna som finns kan du hitta postbeskrivningar gjorde
av Valberedningen. Postbeskrivningen är skriven med reglementet som utgångspunkt.
Postbeskrivningar: Länk
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Kandidater till poster som Valbereds:
Nedan följer omdömen och kandidaturer för kandidater som kandiderat till poster som
valbereds av Valberedningen. Parentesen efter ID:t berättar på vilken sida omdömet,
respektive kandidaturen, finnes.
Öfverphös
● DQW-057 (Omdöme s. 4, Kandidatur s. 8)
● EQS-894 (Omdöme s. 4, Kandidatur s. 9)
● AQS-935 (Omdöme s. 5, Kandidatur s. 9)
Webmaster
● CQV-906 (Omdöme s. 5, Kandidatur s. 10)
Qulturnämndsordförande
● BQF-294 (Omdöme s. 6, Kandidatur s. 10)
Övfersångledare
● FQD-666 (Omdöme s. 6, Kandidatur s. 11)

Kandidater till poster som inte Valbereds
Nedan följer kandidaturer för kandidater som kandiderat till poster som inte valbereds av
Valberedningen. Samtliga kandidater har ej en skriftlig kandidatur, men de skriftliga
kandidaturerna till de kandidater som har en sådan finnes längst ner.
Fanbärare
● AWP-820
● CWI-825
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Omdömen
Omdöme för DQW-057
Valberedningen har valt att förorda DQW-057 till posten som Öfverphös.
Kandidaten uppfyller de krav som ställs i kravprofilen samt visar tydlig förståelse för vad
rollen som ÖPH innebär. Hen har varit med i Phöseriet två år i rad, varav ett år i Electus.
Det märks tydligt på kandidaten att hen verkligen brinner för mottagningen och är beredd
att jobba hårt för att ordna en så bra mottagning som möjligt. Kandidaten har även varit
med i andra sektionsnämnder och har därför god erfarenhet av både ledarskap och att ha
ansvar. Hen var väldigt positiv till att samarbeta med övriga ÖPH. Därför väljer
Valberedningen att förorda kandidaten.
Kandidaten upplevdes som lugn och samlad under intervjun. Hen var väl förberedd och
hade väl genomtänkta och utarbetade svar. Hen visade stort engagemang och intresse
då frågor om visioner för mottagningen ställdes. Det märktes tydligt att mottagningen är
något som ligger kandidaten varmt om hjärtat.
Valberedningen uppmuntrar SM att fråga kandidaten om:
● Hur ser din vision ut för mottagningen 2017?
Denna fråga ställdes under intervjun och fick ett bra svar som hela SM borde ta del av.

●

Vad skulle du vilja att de andra ÖPH har för egenskaper?
Denna fråga ställdes under intervjun och fick ett bra svar som hela SM borde ta del av.

Omdöme för EQS-894
Valberedningen har valt att förorda EQS-894 till posten som Öfverphös.
Kandidaten uppfyller de krav som ställs i kravprofilen och visar god förståelse för vad
posten som Öfverphös innebär. Hen upplevdes som utåtriktad och samarbetsvillig, samt
taggad att få arbeta med en grupp, både i ÖPH, electus och hela phöseriet. Kandidaten
uppvisade engagemang i att jobba vidare på den goda grund mottagningen nu har och
finslipa den. Därför har Valberedningen valt att förorda kandidaten.
Kandidaten upplevdes under intervjun som lugn och samlad och kunde svara väl på
frågorna som ställdes, svaren kunde dock ibland vara ganska kortfattade även om de gav
svar på frågan. Även fast kandidaten under intervjun inte hade några klara visioner för
mottagningen visade hen på en vilja att jobba fram en gemensam vision tillsammans med
de andra Öfverphös. Hen verkade genuint peppad på att få samarbeta med de andra
Öfverphös.
Valberedningen uppmuntrar SM att fråga kandidaten om:
● Vad skulle du vilja att de andra ÖPH har för egenskaper?
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Denna fråga ställdes under intervjun och fick ett bra svar som hela SM borde ta del av.

●

Om ni i ÖPH hamnade i en tvist om ett beslut som måste tas, hur skulle du lösa
det?
Denna fråga ställdes under intervjun och fick ett bra svar som hela SM borde ta del av.

●

Som ÖPH leder man en stor grupp människor, hur skulle du göra för att skapa ett
engagerat och inkluderande Phöseri?
Denna fråga ställdes under intervjun och fick ett bra svar som hela SM borde ta del av.

Omdöme för AQS-935
Valberedningen har valt att förorda AQS-935 till posten som Öfverphös.
Kandidaten visar stor förståelse av vad posten Öfverphös innebär och har många idéer
på vad hen vill åstadkomma med mottagningen. Hen har tidigare visat stort engagemang
både externt genom ideella föreningar och internt inom sektionen. Kandidaten har även
tidigare erfarenhet av ledarskap där hen lärde sig att vara disciplinerad, strukturera upp
events i god tid samt förhandla med andra aktörer. I intervjun framhävdes att kandidaten
verkade ha ett öppet sinne för nya idéer och samarbeten.
Kandidaten upplevdes som lugn och säker på sin sak.
Valberedningen uppmuntrar SM att fråga kandidaten om:
● Som ÖPH sitter du i en ledargrupp av tre. Hur ser du på ett sådan samarbete?
Denna fråga ställdes under intervjun och fick ett bra svar som hela SM borde ta del av.

●

Om du i ett projekt hamnade i en tvist om ett beslut som måste tas, hur skulle du
lösa det?
Denna fråga ställdes under intervjun och fick ett bra svar som hela SM borde ta del av.

●

Vad har du för vision för mottagningen och vad vill du konkret förändra och vad vill
du behålla i mottagningen?

Denna fråga ställdes inte under intervjun, men kan förtydliga de svar som uppkom som hela SM
borde ta del av.

●

Hur tänker du skapa ett Phöseri där alla känner sig inkluderade och välkomna?
Detta framkom inte under intervjun och tycker SM borde ta del av.

Omdöme för CQV-906
Valberedningen har valt att förorda CQV-906 till posten som Webmaster.
Valberedningen har valt att förorda kandidaten då denna uppfyller de krav som ställs i
kravprofilen. Kandidaten visar tydlig förståelse för vad det innebär att vara Webmaster.
Hen uppfattas som självständig men visar också på en god samarbetsvilja med
sektionens olika nämnder. Den sökande har tidigare meriterande erfarenheter inom ämnet
och visade stor vilja och passion för att verkligen gå in i rollen som Webmaster.
Kandidaten har tidigare varit med och byggt mottagningens hemsida två år i rad.
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Under intervjun uppfattades kandidaten som lugn och strukturerad. Hen svarade
utförligt på de frågor Valberedningen ställde under intervjun. Det märktes att kandidaten
var väl förberedd inför intervjun och hen var väldigt medveten om vad arbetet som
Webmaster innebär. Överlag fick Valberedningen intrycket av att kandidaten känner sig
säker i en roll som innebär mycket ansvar.
Valberedningen uppmuntrar SM att fråga kandidaten om:
● Hur skulle du vilja arbeta under ditt år som Webmaster?
Denna fråga ställdes under intervjun och fick ett bra svar som hela SM borde ta del av.

●

Hur kommer samarbetet med Kommunikationsnämnden och andra nämnder se ut
under ditt år?
En fråga vi inte ställde under intervjun men som vi tror SM vill veta.

Omdöme för BQF-294
Valberedningen har valt att förorda BQF-294 till posten som Qulturnämndsordförande.
Kandidaten uppfyller de krav som ställts i kravprofilen och visar stor förståelse för vad
posten innebär. Kandidaten visar ett uppenbart intresse för kultur och har tidigare visat
stort engagemang för Qulturnämnden, där hen bland annat varit med och ordnat
nämndens event. Kandidaten är öppen för samarbete med både Data och andra nämnder
inom sektionen, samt har målet att attrahera fler medlemmar genom reklamkampanj och
regelbunden feedback.
Kandidaten upplevdes nervös, men gav ett tryggt intryck.
Valberedningen uppmuntrar SM att fråga kandidaten om:
● Kultur är ett väldigt brett ämne, och QN har tagit olika fokus genom åren. Vilken
vision har hen för QN?
Denna fråga ställdes under intervjun och fick ett bra svar som hela SM borde ta del av.

●

Kandidaten skrev i sin kandidatur att den fungerat som assisterande QNO. Kan
hen utveckla just vad det innebar?
Denna fråga ställdes under intervjun och fick ett bra svar som hela SM borde ta del av.

Omdöme för FQD-666
Valberedningen har valt att förorda FQD-666 till posten som Öfversångledare.
Kandidaten uppfyller de krav som ställs och visar stor förståelse av vad posten som
Öfversångledare innebär. Kandidaten har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
då hen varit LEK under mottagningen, samt att hen även har tidigare erfarenhet av att
leda grupper. Kandidaten har även en vision över vad hen vill göra under sitt
verksamhetsår, och därför väljer Valberedningen att förorda kandidaten.
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Kandidaten upplevdes under intervjun som lugn samtidigt som hen verkade taggad
och svarade engagerat på de frågor som ställdes. Kandidaten var väl förberedd inför
intervjun och verkade väl insatt i vad som kommer krävas av hen om hen blir vald.
Kandidaten verkar peppad och motiverad på att dra ihop de som gillar att sjunga till
sånglederiet, och visade ett genuint intresse över att hålla kvar de traditioner vi har på
media och att eventuellt bygga nya.
Valberedningen uppmuntrar SM att fråga kandidaten om:
● Vad har du för visioner för ditt verksamhetsår?
Denna fråga ställdes under intervjun och fick ett bra svar som hela SM borde ta del av.
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Kandidaturer
Valberedda
Kandidatur DQW-057
Jag heter DQW-057 och jag kandiderar till posten som ÖPH.
Jag har tidigare varit med i Mottagningen tre gånger. 2014 som nØllan, 2015 som KPH
och 2016 som KPH-ledare och då även som en del av Electus.
Mitt engagemang i Mottagningen har framför allt handlat om att ge tillbaka den
upplevelse som jag själv fick ta del av som nØllan. Men det har senare även handlat om
att hjälpa andra personer som vill bidra till Mottagningen precis på det sätt som jag känt
att jag fått göra. Jag har känt att jag mer och mer velat påverka Mottagningens upplägg,
försöka inspirera andra och ta fram nya idéer - allt för att något sätt bidra till att göra
Mottagningen lite bättre än vad det tidigare varit.
Jag känner att jag har viljan och elden för att föra Mottagningen framåt och känner att jag
skulle få möjligheten att göra det genom posten som ÖPH. Jag kan även tänka mig rollen
som EKO.
Jag har under den senaste Mottagningen, som del av Electus, förstått innebörden av hur
viktigt det är att ha en projektgrupp som där alla hjälper och kompletterar varandra. Jag
har även haft en ledarposition inom Mottagningen och har därav fått testa på vad jag
känner att jag kan bidra med som ledare och var jag har lite svårigheter för. Ur dessa två
perspektiv har jag dels känt på vad jag tror jag kan bidra med till andra som ÖPH, men
jag har även känt saker som jag tror andra kan komplettera hos mig.
Jag försöker alltid så gott som jag kan förstå andras perspektiv och åsikter och tror därför
att jag är lätt att diskutera med. Jag upplever att jag är bra på att lyssna tror att andra
känner sig bekväma med att tala med mig om både positiva och negativa saker. Jag
upplever även att jag är bra på att vara aktiv i situationer när saker behöver göras och ta
snabba beslut i situationer när det väl gäller.
Däremot har jag märkt att jag har lite svårare för att säga ifrån och ta beslut där alla inte
kan få som de vill. Detta är däremot inga dilemman som jag räds över att stöta på, utan
ser hellre detta som en chans att förbättra mig där jag har brister.
Jag känner att Mottagningen har en väldigt bra grund som den är just nu och jag vill
fortsätta på samma spår.
Jag har som vision att framför allt fortsätta arbeta för ökad transparens och överlag ha ett
större samarbete mellan de olika grupperna. Jag vill att alla har kännedom för vad de
andra grupperna arbetar med och vill även öppna för ytterligare samarbete mellan
8

grupperna. Som ett exempel vill jag fortsätta arbeta för att bästis-INPHO och
bästis-ARR får en mer omfattande roll och blir en tydligare brygga mellan de olika
grupperna.
Jag vill även arbeta för att alla känner att de får, utöver sina gruppuppgifter, göra det som
de har intresse för under Mottagningen. Jag vet t.ex. att det återkommande finns en
önskan att få umgås med mer nØllan och jag vill således arbeta för att det ska bli
tydligare och mer anordnat när detta kan ske.
Att vara ÖPH betyder inte att jag kan göra allt arbete själv. Jag skulle behöva någon som
har liknande visioner som jag själv, är en idéspruta och vågar att testa nya evenemang
och utveckla det nuvarande.

Kandidatur EQS-894
Jag är en glad prick på snart 25 vintrar som älskar att umgås med sköna människor. Jag
är både organiserad av mig samt impulsiv och bryr mig om min omgivning.
Jag har hunnit med att vara KPH under senaste Mottagningen och är nu tillsammans med
en till inköpsansvarig i MKM men jag har inga direkta erfarenheter av att leda ett större
projektarbete men det är något jag verkligen vill lära mig.
Jag tycker att våran Mottagning har en bra och fast grund att stå på med de olika
grupperna som finns och deras olika ansvarsområden. Jag har dock inte hunnit tänka så
otroligt mycket på vad jag skulle vilja göra under verksamhetsåret förutom att fortsätta
utveckla våran,enligt mig, fantastiska Mottagning.
Samtidigt vill jag utvecklas och lära mig nya saker om hur man leder och ror i hamn större
projekt.

Kandidatur AQS-935
Mottagningen är, enligt mig, den viktigaste nämnden på vår sektion. Därför skulle det inte
finnas något coolare än att ha varit ÖPH någon gång. Fram tills nu har jag samlat på mig
en hel del erfarenhet inom olika nämnder. Först var jag med en kort stund i
Valberedningen genom ett fyllnadsval. Därefter var jag qno och fick mycket ny erfarenhet
om hur man ordnar evenemang och till sist har jag också varit öfversångledare. Det sista
var särskilt kul eftersom jag kunde påverka sektionens sångbok. Nästa steg, om man vill
ha ännu mer ansvar, är naturligtvis ÖPH!
Det som gör mottagningen så viktig är dels att den innehåller så mycket av vår
studentkultur och dels för att den utgör nØllans första intryck av Medieteknik. Den
definierar helt enkelt vår sektion! Därför är det väldigt viktigt att vi försöker skapa en miljö
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där alla nØllan kan känna sig hemma, särskilt när det gäller alkoholhäst. Jag är en
gräsrotsdemokrat. Jag tycker att ÖPH ska ha rollen av samordnare, som kanaliserar
sektionsmedlemmarnas kreativitet. Bäst resultat får vi om alla medlemmar som vill det
kan bidra till mottagningen med sina unika talanger, oavsett om de vill ta mycket eller lite
ansvar.

Kandidatur CQV-906
Webmaster, var redan en post jag funderade på för över ett och ett halvt år sen, undeder
slutet som min tid som lokalansvarig men sen hamnade de tankarna på is när jag blev
vald till studieledamot våren 2k15 och dessa tankar har legat på is ända from tills nu då
nuvarande Webmaster väckte tankarna igen då hon fråga mig om jag inte borde söka och
efter lite grubblande har jag bestämmt mig för att tillkänna ge min kandidatur för
Webmaster.
Så vem är jag? och varför skulle jag passa som Webmaster? Ja det är en bra fråga men
jag hoppas att denna lilla text samt de frågor ni kommer ställa ska ge lite insyns i dessa
frågor så ni SM kan ta ett välgrundat beslut.
Låt oss börja med lite om mig, det senaste förtroendepost jag hade på sektionen var
(som tidigare nämt) Ledamot för studiesociala frågor som jag gick av i sommras, sen dess
har jag varit aktiv inom mottagningen som INPHO-Ledare, så jag är inte en främling inför
webben då jag även jobbade med att bygga förra årets webbsida. Utöver detta har jag
bosatt mig hos Medielabbet och lever där i en värld mellan hårdvare och mjukvara och
nyligen avslutade vi byggandet av en 3D-skrivare.
Mig som person har nog de flesta av er redan en uppfattning som jag med 250 ord inte
kan ändra på så lätt så jag inbjuder er i stället att ställa frågor, dels på plats samt innan
SM.

Kandidatur BQF-294
Jag vill gärna vara mer aktiv i sektionen och haft mina ögon på QN under en rätt så lång
tid, just för att jag tycker att denna nämnd passar mig bäst. Jag har flera idéer om event
och roligheter som jag planerar att utföra om jag blir QN, och planerar på att göra mer
reklam för alla evenemang för att få folk mer intresserade i QN samt att ta in mer
feedback från vad folk är sugna på att göra. Jag tror att just jag skulle passa som QN då
jag har stort intresse för kultur och tycker om att prova på olika saker. Jag har mycket
driv och flera evenemang planerade (sen en tid tillbaka) att lägga upp om jag blir vald,
bland annat fler samarbeten mellan QN och andra nämnder, några större evenemang
som laserdome och teater-besök och lite event jag själv saknat. En av anledningarna till
att jag tycker om QN så mycket är för att jag får prova på så många saker jag inte haft
möjlighet att prova på förut, samt att jag hittat så mycket nya intressen genom nämnden.
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Något jag gärna vill att fler ska få uppleva, och tycker därför att det är viktigt att få fler
intresserade av QN.
Jag har även bra kontakt med nuvarande QNO och fungerat som assisterande QNO
under flera av hans evenemang, och vet därigenom vad denna post innebär och kräver av
en.

Kandidatur FQD-666
Introduktion känner jag är det minsta jag behöver, men med det sagt så går jag som vissa
vet av min styrelsepost nu och har funderat på hur jag ska fylla tomrummet som uppstår i
mitt i övrigt otroligt fantastiska liv. Öfversångledare känns precis som en sån sak, och
med det så får jag en chans att i viss mån fortsätta spåret som sattes som LEK. Det
kommer bli mer sång, förhoppningsvis i sällskap av härlig dryck. OCH!!!
Viktigast av allt!
Vi behöver en ny melodia, och jag är supertaggad på att sätta ihop en liten grupp som
tillsammans får fila på den fjärde (?) versionen av vår ärorika skrift.
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