Sektionen för Medieteknik
Sektionsmöte 2013-03-20

Protokoll
Sektionsmöte 2013-03-20, 17:00
1. Formalia
1.1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl 17:17 av Ordförande Johan Lundh Heinstedt.
1.2. Val av mötesordförande
Johan Lundh Heinstedt väljs till mötesordförande.
1.3. Val av mötessekreterare
Niclas Ericsson väljs till mötessekreterare.
1.4. Val av två justerare tillika rösträknare
Christian Virtala och Robin Palmberg väljs till rösträknare.
1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst.
1.6. Fastställande av föredragningslista
1.6.1. Följande punkter är tillagda: 1.8.1, 3.1, 3.2. Bilaga 1 är ändrad.
Föredragningslistan fastställs.
1.7. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
1.8. Entlediganden
1.8.1. Entledigande av Sanna Marklund, Ordförande NLG
Mötet beslutar att Sanna Marklund entledigas.
1.9. Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden.
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2. Rapporter
2.1. Sektionsstyrelsen
Johan Lundh Heinstedt inleder: Den senaste tiden har mycket administrativt arbete skett. Viktiga saker som
behövt göras. Styrelsen har haft en workshop. Under denna workshop gjorde vi mycket av det som kommer
visas här idag; en proposition om testamenten, en annan om Studienämnden och de omstruktureringar som
känns relevanta. Styrelsen har också tittat närmare på MKM:s budget och de ramar och regler som finns
kring denna. Sedan har också ett utkast till en framtida vision för Medieteknik gjorts (då THS har gjort en
sådan för hela kåren). Sedan har styrelsen också ägnat sig åt att styra upp Branschdagen och NLG som
organisation (då det funnits mycket problem där den senaste tiden). Detta resulterade i att Branschdagen
flyttades till hösten (p.g.a. en rad omständigheter), och att en ny post ska läggas till: Branschdagschef, som
ska jobba tillsammans med NLG Ordförande.
Diskussion kring posten som Branschdagschef inleds: Christian Virtala undrar hur arbetet ska fördelas
under hösten (med tanke på Mottagningen).
Anton Warnhag svarar: Kommer nog gå bra då detta får anpassas till det befintliga schemat. Samarbeta
med ÖPH. T.ex. kommer Branschdagen bestå av endagsfunktionärer, vilket kommer underlätta arbetet.
Christian fortsätter: Hur kommer företagen att reagera? Kommer företag vilja vara med på Branschdagen
även om de redan varit med på t.ex. Mottagningen? Mest som en tankeställare.
Anton: Vi vill ha långa relationer med företagen, och på så sätt låta samarbetet gå över flera aktiviteter och
event. Mer fokus på de lägre årskurserna också.
Christian: Bra idé. Kanske kan bygga upp något tillsammans med Mottagningen.
En annan sak som Johan vill informera om är att styrelsen fått förfrågan om de kan ta betalt i mat. I detta
fall var det företaget Ifoodbag som ville betala i mat.
Christian: Vad ville de ha tillbaka?
Johan: Event eller liknande. Typ lunchföreläsning.
Christian påpekar att vi inte bör ”infiltreras” av företag, eftersom det kan leda till konstiga scenarier när det
gäller rekrytering och liknande. Mest att tänka på, men mat kan vara trevligt beroende på vad det handlar
om.
Johan fortsätter. Klotter på toaletterna har förekommit. Inte så kul. Vi har dessutom blivit
återbetalningsskyldiga. Bra att folk vet.
Sara Cecilia: Vad ska ni göra för att förebygga klotter?
Johan: Sprida information. Säga åt folk att inte klottra så gott det går. Känns som allmänbildning – så gör
man bara inte.
Styrelsen har också infört nyhetsmail till alla funktionärer, som sekreteraren är ansvarig för. Regelbundet
efter varje styrelsemöte utkommer detta.
Anton: Ge gärna feedback. Bättre dialog med oss.
Johan påpekar att komma till oss om det skulle vara något. Vi är alltid mottagliga för kritik, åsikter eller
vad det nu kan handla om.
Slutligen rapporterar Johan att Webmaster Johan Kasperi vill att alla ska registrera sig på hemsidan!
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2.2. Näringslivsgruppen
Robin Setterwall rapporterar: Branschdagen är flyttad (som alla säkert vet). Event med Dynabite är på
gång. Verksamheten rullar på.
2.3. Studienämnden
Robin Palmberg: Exjobb har diskuterats flitigt då viss kritik har kommit från de äldre studenterna, och
många möten har hållits. SN ska också hjälpa kansliet med KTH Social. Studienämnden ska omstruktureras
och därmed förebygga problem i det aktuella systemet. Robin har lärt känna Haibo Li (den nya
programansvariga) bättre. Pratat mycket med Helen och öppna upp en bra dialog där.
Philip Sköld (PAS) tillägger: Haibo Li ska återkomma med datalogi-inriktningen i tvåan/trean och beslut
kring denna (om man vill läsa datalogi som master). Det hela ser positivt ut!
2.4. Klubbmästeriet
Poya Tavakolian: Flutit på bra, torsdagspubarna har rullat på och varit lyckade. Ladies Night ska hållas
nästa vecka. Inte så mycket att rapportera annars. 6:e april är det Födelsedagsgasque (finsittning)!
2.5. Kommunikationsnämnden
Kommunikatören är ej närvarande.
Johan Lundh Heinstedt: De har gjort en funktionärstavla som kan beskådas i META!
2.6. Övriga nämnder och grupper inom sektionen
Qulturnämnden: Några enstaka events har hållits, och LAN och tv-spelskvällar är planerade.
Mottagningen: Gruppcheferna är uttagna och Phöseriet är färdigt. Nu kör det igång!
Sånglederiet: Har haft en genomsjungning. De ska göra en ny version av Melodia.
Christian Virtala: Varför inte trycka upp samma upplaga igen?
Johan: Ganska gammal, bara blivit uppdaterad en gång. Syftet är att ta bort gamla sånger och lägga till nya.
Den finns alltid på webben också.
Metadorerna: Nya soffor är på väg! Olof Lindman har också köpt in en ny projektor som finns till Medias
förfogande. Årlig middag på fredag.
Mediaspexet: Roast planeras, ska hållas i april - Robin Merken ska roastas.
2.7. Övriga rapporter
Inga.
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3. Information
3.1. Information från SN
Robin Palmberg (ordförande SN): Läsårsplaneringen för nästa år kommer förändras; alla tentor kommer
ligga efter jul, vilket inte är så uppskattat bland studenter. Detta är ett system som kommer långt uppifrån,
då många högskolor har så idag, men inte KTH. Därför har Robin kontaktat Haibo Li, och han tycker att
man kan göra så att alla examinationsmoment kan ligga innan jul och sedan typ lägga en sista lektion efter
lovet. Haibo tycker också att man ska ha flera tentor per kurs (typ deltentor), men det kommer inte ske på
flera år så som det är nu. Detta är alltså specifikt för Media.
Anton Warnhag påpekar: Inget påsklov nästa år!
Christian Virtala påpekar: THS jobbar centralt med detta också, eftersom mycket kritik har riktats mot
detta.
Sanna Marklund: Varför just efter jul?
Robin: Enligt riksdagen ska det vara så, men KTH gillar det inte. CFU har försökt motarbetat detta, men
utan framgång. Haibo är i alla fall flexibel.
Christian: Vissa delar av KTH är inte lika samarbetsvilliga (typ matteinstitutionen). Hur ska det hela gå till?
Robin: Matten kommer vi få kämpa hårdast med, och det kommer bli svårt. Alla data- och mediekurser har
en större chans att flyttas på detta sätt.
Anton: Intressant upplägg. Matten kanske ändrar sitt upplägg med tentor, examination i delar. Nu har de sin
chans att vara lite mer kreativa!
Robin Palmberg fortsätter: Högskoleverket utvärderar KTH i år. SN har hjälpt kansliet med information
kring hur studenter tycker det är att plugga på KTH.
3.2. Information från THS
Christian Virtala (THS Mottagningsansvarig) berättar vad som händer på THS: Det händer mycket på THS
just nu. Ny styrelse håller på att utses. KF-valet bör också uppmärksammas! 8 - 26 april håller det på.
Christian uppmanar alla att kandidera till KF, sista dagen är 25 mars – kan bli kul! Armada drar igång
också. Squvalp håller också på att anordnas, bl.a. är det inlämningspub på tisdag. THS cocktailparty ska
hållas den 20:e april, och många sektionsaktiva är inbjudna! THS-mästerskapen ska också hållas snart. Till
sist rapporterar han att THS International förbereder mottagningen för de nya utbytesstudenterna, där
faddrar söks - maila om intresserad. Denna kommer att integreras med den ”vanliga” mottagningen på ett
bättre sätt i år.
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4. Bordlagda ärenden
4.1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 10/11
Detta har legat inaktivt ett tag, och p.g.a. saknade protokoll har inte revisorerna kunnat göra detta än (men
nu har alla protokoll återförts, vilket betyder att det förmodligen kommer vara klart tills nästa möte!).
Mötet beslutar därför att båda två punkterna bordläggs.
4.2. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 11/12
Se ovan. Mötet beslutar att denna punkt bordläggs.

Paus: Matpaus kl 18:06.
Mötet återupptas kl 18:40.
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5. Valärenden
5.1. Fyllnadsval av Ordförande Näringslivsgruppen
Kandidatur från Robin Setterwall.
Ingen annan kandiderar på plats.
Robin presenterar sig: Vill ställa upp för att de inte har haft några events, men nu har de något på gång.
Många möten med företag. Om han blir vald vill han fixa events med företagen. Hjälpa till med
Branschdagen också.
Poya frågar: Om du ställer upp nu, vill du då ställa upp i SM#4?
Robin: Vet ej, tror inte det, men möjligheten finns.
Christian: Varför tror du att det kommer gå bättre?
Robin: Struktur var felet till att det inte fungerade under hösten, men nu råder det struktur.
Robin lämnar rummet, diskussion öppnas.
Mötet går till val. Finner majoritet.
Robin Setterwall fyllnadsväljs som Ordförande NLG.
Möteshändelse: Robin Setterwall lämnar lokalen.
5.2. Fyllnadsval av Mästercocken
Kandidater till Mästercocken stiger fram; Poya Tavakolian har kandiderat.
Johan förklarar vad posten innebär: Ska fixa mat för alla sektionsmöten. En nämnd för matintresserade.
Poya presenterar sig: Startade nämnden i höstas, för skojs skull. Vill styra upp Matlaget; skapa Facebookgrupp och laga mat vid olika tillfällen.
Christian Virtala: Vad har du för ambition med gruppen?
Poya: Det ska inte vara alltför seriöst, men ha regelbundna träffar där man kan få utlopp för sitt matintresse.
Det ska dock inte gå över studietid eller annan sektionsaktivitet.
Philip Sköld: Hur ser budgeten ut?
Poya: Främst köpa ris.
Sanna Marklund: Vart ska ni laga maten?
Poya: META kanske inte alltid är bästa stället, så därför är det bra att kolla med varandra i t.ex. Facebookgruppen inför matlagningar vart man ska vara. Också kolla med THS, då det kan gå att vara i deras lokaler.
Johan: Vad är det viktigaste med nämnden?
Poya: Mat. Helt enkelt.
Poya lämnar rummet.
Öppnar upp för diskussion.
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Mötet går till val, finner majoritet.
Poya Tavakolian väljs som Mästercocken.
5.3. Fyllnadsval av Ljud- och ljustekniker
Olof Lindman (Luff) är den enda kandidaten.
Olof presenterar sig själv: Vill att META ska ha det bästa ljudet och ljuset på campus. Påpekar att Data
redan har en liknande post, och att ett samarbete skulle vara mycket bra.
Johan Lundh Heinstedt: Hur känner du Datas motsvarighet?
Olof: Barndomsvän. Tror att samarbetet kommer gå mycket bra.
Sanna Marklund: Är denna post under Metadorerna?
Olof: Det är den.
Christian Virtala: Har du teknisk kompetens inom området?
Olof: Nja, har inte jättemycket kompetens men ett väldigt stort intresse. Kommer kunna få mycket hjälp av
Datas ljus/ljud-tekniker, som är väldigt kunnig.
Poya Tavakolian: Finns det några guidelines för utrustningen?
Olof: Allt ska hamna i ett skåp.
Olof lämnar rummet.
Öppnar upp för diskussion.
Mötet går till val, finner majoritet.
Olof Lindman fyllnadsväljs till Ljud- och ljustekniker.
5.4. Val av Kamratstipendiater
Kamratstipendiet är ett pris som utses av THS. Varje sektion får nominera sektionsmedlemmar som har
gjort något bra för sina medstudenter.
Ordförande öppnar upp för nomineringar.
Marcus Frisell nominerar Anton Warnhag, för att ”han är väldigt sektionsaktiv och alltid ställer upp för sina
medstudenter”.
Sara Cecilia nominerar Philip Sköld, för att ”han har varit mycket aktiv inom studiefrågor genom
Studienämnden och vill förändra vår utbildning till den bästa tänkbara”.
Robin Palmberg nominerar Niclas Ericsson, då han ”är en bra studiekamrat och alltid hjälper till”.
Kandidaterna ställer sig upp och lämnar salen.
Mötet beslutar att Anton Warnhag och Philip Sköld blir valda till Kamratstipendiet.

En paus (5 minuter) utfärdas kl 19:25.
Mötet återupptas kl 19:33.
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6. Beslutsärenden
Inga beslutsärenden.
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7. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla
frågor
7.1. Proposition om Studienämnden (omstrukturering bland posterna)
Anton Warnhag presenterar propositionen: Posterna inom SN ska göras om, där poster ska slås ihop. Detta
kommer leda till att vi får färre, tydligare roller inom nämnden och att arbetet kommer bli mer effektivt.
Dessutom har Datasektionen ett liknande upplägg i sin motsvarande nämnd, vilket kommer underlätta
arbetet tillsammans och gentemot CSC. (Se bilaga)
Diskussion öppnas upp.
Christian Virtala: Vilka punkter kommer ändras exakt?
Anton Warnhag: Detta kommer resultera i posterna SNO (Studienämndsordförande), PAS
(Programansvarig student), Sture (Studerandeskyddsombud), JämO (Jämlikhets- och mångfaldsombud),
KAS (Kursansvarig student) och IS (Internationell sekreterare). Detta är en mindre och tightare grupp än
tidigare som kommer kunna sköta arbetet bättre än tidigare. I nuläget har vi så många poster att ingen har
någon koll längre på vad som är vad, speciellt inte CSC.
Beslut: Mötet fastställer att propositionen ska gå igenom.
7.2. Proposition om Branschdagschef
Johan Lundh Heinstedt: Vi vill införa posten Branschdagschef efter den senaste tidens diskussioner och
åtaganden kring NLG. Detta är tänkt för att avbelasta NLG-ordförandes nuvarande arbetsbörda; ordförande
kommer då enbart kunna fokusera på NLG:s övriga verksamhet, medan Branschdagschefen helt och hållet
ansvarar över Branschdagen och allt kring det. Vi tror helt enkelt att arbetsfördelningen blir bättre med
denna modell, vilket genererar ett bättre slutresultat på båda fronter. (Se bilaga)
Diskussion öppnas upp.
Christian Virtala: Tror att detta är ett jättebra steg framåt, THS har denna modell när det gäller Armada och
det har fungerat fint.
Beslut: Mötet fastställer att propositionen ska gå igenom.
7.3. Proposition om testamenten
Johan Lundh Heinstedt: Testamenten är en väldigt viktig del i varje organisation, så att efterträdare vet hur
arbetet tidigare har sett ut på sin post och vad man bör göra och inte göra – allmänna tips helt enkelt. I
nuläget har Mediesektionen inget i reglementet som nämner något om testamenten, och därför tycker vi i
styrelsen att detta måste införas. (Se bilaga)
Diskussion öppnas upp.
Marcus Unander: Ska testamentena vara allmänna?
Johan: PM kommer skickas ut där det står hur testamentet ska se ut.
Möteshändelse: Samuel Norling anländer.
Sekretessen ifrågasätts.
Christian påpekar att testamenten inte bör ligga öppna för alla, eftersom det kan innehålla hemlig
information.

Sida 9 av 20

Sektionen för Medieteknik
Sektionsmöte 2013-03-20
Anton Warnhag håller med Christian.
Johan föreslår att sekreteraren ska ha ansvar för vem som får se testamentena, men att de inte bör ligga på
t.ex. hemsidan för allmän beskådan.
Beslut: Mötet fastställer att propositionen ska gå igenom.
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8. Diskussionsärenden
8.1. Diskussion kring Branschdagen
Anton Warnhag: Vi har börjat ta tag i detta nu efter det extrainsatta mötet förra månaden. Vi har tagit tag i
CSC och pratat med Haibo Li, där vi uttryckt att vi vill ha CSC mer representerade än tidigare. Vi vill
blanda företag och forskning mer, vilket vi tror kan leda till mer intressanta infallsvinklar. Det
huvudsakliga fokuset är att gå bort från rekrytering, som det brukar bli på sådana här event. Vi vill heller
inte konkurrera med Armada. Men, eftersom Yelena ej är närvarande så väntar vi med att hålla i denna
diskussion eftersom det är hon som är ansvarig i nuläget och har bäst inblick i hur saker och ting ser ut just
nu. Därför återkommer vi med detta senare.
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9. Övriga ärenden
9.1. Utkast till Vision
Johan Lundh Heinstedt: THS håller just nu på med en vision, och vi ville hänga på eftersom vi inte har
någon direkt vision för var vi vill vara i framtiden. Detta är ett bra sätt att utvärdera oss själva. Vi anser att
det i nuläget saknas något som vi kan titta tillbaka på och ha som ett sorts mål. Vi gjorde därför ett utkast
på workshopen till en vision (se bilaga).
Diskussion öppnas upp.
Christian Virtala: Visionen bör ha en röd tråd. Utkastet nämner näringslivet, vilket inte finns med som en
grund i Medietekniks reglemente. Kanske bör ändras?
Sanna Marklund: Man kanske borde lägga till vad Medieteknik betyder för varje student, eller något i den
stilen?
Sara Cecilia: Precis, borde vara en hjärtefråga att ”marknadsföra” sig själv åt alla håll.
Anton Warnhag: Det bör väl tilläggas att detta ska syfta på en dystopisk framtid långt fram. Ett sorts ideal
som vi kanske inte når upp till med hundra procent, men som ändå finns där som en grund.
Christian: Mm, vision ska vara luddig, och med verksamhetsplanen ska man visa hur man når visionen mer
konkret.
Anton: Vi kanske kan lägga till något i stil med att utbildningen ska vara bra också, typ att varje student ska
jobba för att utbildningen ska bli bättre.
Christian: Instämmer med dig Anton, att varje student ska utveckla och förbättra sin egen studiesituation.
Sen är jag också lite skeptisk till punkt 1.2, tycker att ”makt” ska ändras till ”sin förmåga” eller ”sin vilja”.
Styrelsen håller med om detta.
Sanna Marklund: Hur ska det hela följas upp?
Johan: Det ska ligga i bakhuvudet. Vi kommer slipa på detta och ta ett beslut att införa detta i reglementet
under nästa sektionsmöte.
9.2. Hederspriset
Johan Lundh Heinstedt: Styrelsen vill trycka extra på nyckelordet ”erkännande” när det gäller alla fåra
funktionärer. Vi tycker att det är viktigt att visa uppskattning till de som gör ett bra jobb inom sektionen, så
därför har Sektionens Hederspris införts.
Johan: Den som ska få hederspriset denna gång är Webmaster Johan Kasperi, som gjort ett fantastiskt
arbete med vår nya hemsida. Dessvärre är han inte närvarande nu under detta möte, så han kommer få priset
istället under nästa sektionsmöte.
9.3. Övriga frågor
Johan Lundh Heinstedt: Har ni några övriga frågor?
Robin Palmberg: Har märkt att Sektionen för Medieteknik kallas ibland för ”Mediateknik”. Är detta rätt
eller fel?
Johan: Detta är ett grammatiskt fel som förekommer lite här och där, händer lätt bland lärare som inte har
fullt så bra koll. Om ni ser något sådant grammatiskt fel på KTH:s hemsida, se då till att kontakta
systemgruppen så att felet blir åtgärdat!
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Mikael Kjellnäs: Finns det några postbeskrivningar för alla sektionens poster någonstans att ta del av?
Christian Virtala och Sara Cecilia påpekar att man kan be personen som sitter nu på posten att skriva om
den och vad den innebär.
Johan: Vi bör sammanställa alla beskrivningar och publicera på hemsidan.
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10. Mötets högtidliga avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 20:25.
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Proposition om NLG:s Branschdagschef
Styrelsen genom Yelena Koselnik, LNK

2012-11-20

Bakgrund
Ett problem som vi behöver lösa inom sektionen är den bristande kontinuiteten i kontakten
med företag inför Branschdagen och de övriga eventen med Näringslivet. För att förbättra
detta borde vi officiellt införa posten Branschdagschef som då skulle ligga inom NLG. Den
här postens mandatperiod följer kalenderår, med tanke på att Branschdagen kommer flyttas
till hösten samt att posten också ska överlappa med NLG:s ansvarig. Det skulle bidra med
ökad kontinuitet, på samma sätt som i fallet av Ordförande och Vice Ordförande av
sektionen.

Förslag till beslut:




Att: under punkten 6 Näringslivsgruppen (NLG) i reglementet lägga till en punkt 6.2
Branschdagschef.
”6.3 Näringslivsgruppen Branschdagschef: Branschdagschef leder arbetet inför Branschdagen
och är ansvarig att utse sin projektgrupp och Branschdagsfunktionärer. Hen väljs av
sektionsmötet och mandatperioden följer kalenderår. Branschdagschef ansvarar för att hålla
god kontakt med NLG:s ordförande och kontinuerligt rapportera till styrelsen.”
Att: under punkten 5.2.1 Höstmöte i reglementet lägga till en punkt ”val av
Branschdagschef”
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Proposition om införande av testamenten
Styrelsen genom Johan Lundh Heinstedt, Ordförande

2013-03-05

Bakgrund
Efter varje funktionärsskifte under de senaste åren så försvinner en stor del kunskap kring
de olika posterna efter varje år – detta pga. bristen välfungerande överlämningar och
kunskapsöverföring. För att varje år slippa uppfinna hjulet igen föreslår styrelsen att på
riktigt införa ett korrekt ramverk för testamenten hos varje funktionär.

Förslag till beslut:


Att: i Reglementet sätta in punkten ”10.3 Testamenten” (där efterföljande punkter numreras
därefter):

10.2 Testamenten och överlämning
I varje funktionärs uppdrag ingår det även att färdigställa ett testamente om sin post samt
överlämna detta till sin efterträdare senast en vecka in på efterträdarens verksamhetsår. En
överlämning skall också ske inom rimlig tid, mellan företrädaren och den nyvalde.
Sekreteraren ansvarar för att arkivera samtliga testamenten och tillgängliggöra dessa för
framtiden.
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Proposition om reglementsändringar för
Studienämnden

Bakgrund:
För att underlätta studienämndens arbete samt minska antalet funktionärsposter inom CSC föreslås att
nedanstående poster slås ihop

Förslag till beslut:
Att ändra punkt 2.5, 3.1.1, 4 och 5 till:

2.5.1 Höstmöte
Under hösten ska följande punkter behandlas på sektionsmöte:
 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 Bokslut för föregående verksamhetsår
 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 Beslut om ansvarsfrihet
 Beslut om redovisat resultat
 Val av vice sektionsordförande
 Val av sekreterare
 Val av webmaster
 Val av 3 st Öfverphös varav en eko-phös
 Val av Övfersångledare
 Val av qulturnämndsordförande
 Val av fanbärare
 Val av programansvarig student
 Val av vice fanbärare

2.5.2 Vårmöte
Under våren ska följande punkter behandlas på sektionsmöte:
 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
 Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
 Val av ordförande
 Val av kassör
 Val av 2 revisorer
 Val av styrelseledamöter
 Val av klubbmästare
 Val av vice klubbmästare
 Val av kommunikatör
 Val av Näringslivsansvarig
 Val av studienämndsordförande
 Val av idrottsnämndsordförande
 Val av fotogruppsansvarig
 Val av spexmästare
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Val av jämställdhets- och mångfaldsombud
Val av studerandeskyddsombud
Val av sektionslokalsansvarig
Val av sektionswaldner
Val av sammankallande valberedare
Val av 3-4 valberedare
Nominering av representant till THS valnämnd
Val av internationell sekreterare
Val av medielabbets ordförande

3.1.1 Ordförande
Ordförande leder styrelsens arbete samt är ytterst ansvarig för sektionens löpande
verksamhet. Ordförande kallar till styrelsemöten och tillser att arbetet inom sektionen fungerar
tillfredsställande. Ordförande ska också när tillfälle ges ta
initiativ till att sjunga Mediehymnen.
Ordförande är automatiskt nominerad som representant i CSC:s strategiska råd.
Ordförande väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår.

4. Studienämnden (SN)
4.1 Allmänt
Studienämndens syfte är att bevaka utbildningens kvalité samt den fysiska och psykosociala studiemiljön.
Studienämnden skall arbeta för att förbättra befintliga
kurser samt aktivt delta i utvecklandet av Medieteknikprogrammet. Studienämnden består av
studienämndsordförande, programansvarig student, studerandeskyddsombud, jämlikhets- och
mångfaldsombud, internationell sekreterare samt kursansvariga studenter.

4.2 Studienämndsordförande (SNO)
Ansvarar för att leda studienämndens arbete och ser till att kalla till möten.
Studienämndsordförande ansvarar för att nämndens arbete fungerar på alla punkter och att kursansvariga
studenter utses.
SNO är automatiskt sektionens nominerade representant i CSC:s ledningsgrupp.
SNO väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår.

4.3 Programansvarig student (PAS)
PAS ska finnas för utbildningsprogrammet inom medieteknik. PAS ansvarar för förbättringsarbetet på
programnivå. PAS ska ha en helhetssyn på programmet och kurserna som ingår i det. PAS ska aktivt
arbeta för ett bättre utbildningsprogram.
PAS är automatiskt sektionens nominerade representant i CSC:s grundutbildningsgrupp.
PAS väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer kalenderår.

4.4 Studerandeskyddsombud (Sture)
Studerandeskyddsombudet ska aktivt arbeta för att studiemiljön förbättras både psykiskt och fysiskt.
Detta kräver att skyddsombudet får den utbildning som krävs för att kritiskt kunna granska och verka för
en förbättrad arbetsmiljö. Denna
utbildning anordnar THS i samarbete med KTH. Sture deltar i studiemiljörådet på
THS. Studerandeskyddsombudet ska samarbeta med JämO, då deras ansvarsområden överlappar
varandra.
Sture är sektionens representant i Lärarsystemgruppteknologsamverkansgruppen.
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Sture väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår.

4.6 Jämlikhets- och mångfaldsombud (JämO)
Jämlikhets- och mångfaldsombudets uppgift är att aktivt arbeta för en studiemiljö fri från kränkningar
samt agera kontaktperson för studenter som blivit kränkta.
JämO deltar i jämlikhetsrådet på THS. JämO ska samarbeta med
studerandeskyddsombudet, då deras ansvarsområden överlappar varandra.
JämO väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår.

4.7 Kursansvarig student (KAS)
Kursansvarig student ansvarar för att utvärdera de kurser studenten följer under mandatperioden.
Kursansvarigstudent utses av studienämndsordförande Mandatperioden följer den för sektionens
verksamhetsår.

4.8 Internationell sekreterare (IS)
Internationell sekreterare sitter i det internationella rådet THS International vid kåren och deltar i
beslutsfattandet under detta råd. Rådet ansvarar för alla
internationella studenter på KTH och den internationella sekreteraren vid
Sektionen för Medieteknik ansvarar för samtliga internationella studenter vid
Medieteknikprogrammet.
Internationell sekreterare väljs av sektionsmötet och mandatperiod följer sektionens verksamhetsår.

5. Studeranderepresentanter i CSC
5.1 Allmänt
Studenter inom skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) har rätt till representation inom
beslutande organ på alla nivåer. Alla poster Sektionen har inom CSC är listade under punkt 5.2
tillsammans med information om vilken post i Sektionen som blir nominerad till respektive post. Dessa
nomineringar skickas till THS utbildningsansvariga för att sedan godkännas av kårstyrelsen.
Sektionens ledningsgruppsrepresentant kommer överens med Konglig Datasektionens motsvarighet om
vem som är ordinarie representant.

5.2 Nominering av studeranderepresentanter







Sektionen nominerar följande representanter, om inte Sektionsmötet väljer att nominera andra:
Sektionens ordförande nomineras till ledamot i strategiska rådet med mandatperiod enligt ordförandens
ordinarie mandatperiod.
Sektionens Vice ordförande nomineras till suppleant för ledamotposten i strategiska rådet med
mandatperiod enligt Vice ordförandes ordinarie mandatperiod.
PAS nomineras till ledamot i CSC:s grundutbildningsgrupp med mandatperiod enligt PAS:s ordinarie
mandatperiod.
SNO nomineras till suppleant för ledamotposten i CSC:s grundutbildningsgrupp med mandatperiod enligt
SNO:s ordinarie mandatperiod.
1 ledningsgrupprepresentant gemensam för samtliga CSC-studenter. Sektionen för medieteknik
nominerar SNO som tillsammans med representanter från Konglig datasektionen bestämmer vem som ska
representera på sammankallande möten inom ledningsgruppen.
Övriga representanter i anställningsnämnd, jämställdhetsgrupp et cetera väljs efter behov, lämpligen till
motsvarande förtroendevald inom sektionen.
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VISION
Varje medietekniker skall…
… känna sig välkommen och respekterad
… vara medveten om sin makt att påverka sektionen, och vilken betydelse det har
… förstå vikten av sin utbildning

Sektionen skall…
… vara en ledande förebild för de andra sektionerna
… hålla utmärkta relationer med skolan, kåren och de andra sektionerna
… se till att utbildningen är ett starkt varumärke i näringslivet
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