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VALHANDLINGAR SM1 2019 

Valberedningen 

Sammansättning 
Valberedningen för verksamhetsåret 2019/2020 tillsattes under SM4 2019 efter fri nominering. 

Valberedningen består detta verksamhetsår av: 

Adam Alveteg, M16 

Hana Bajrami, P17 

David Chlebek, M16 

Daniel Gröttheim, M16 

Nils Henningsson, P13 

Ebba Leickt, M17 

Amanda Skärbo, P17 

Gustav Westling, P18 

 

Till sammankallande för Valberedningen valdes Daniel Gröttheim. 

Arbetssätt 
Inför läsårets första Sektionsmöte, SM1, har Valberedningen granskat befintliga intervjuunderlag och 

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

behövligt. Målsättningen för underlagen som tagits fram för posterna är att de ska spegla sektionens 

gemensamma bild av hur verksamheten bör utföras och utvecklas i framtiden.  

Ansökningsperioden för posterna var mellan 10 och 24 september. Information kring valen nådde ut till 

sektionens medlemmar via: 

• Maskinsektionens Facebooksida 

• Affischering på anslagstavlor i M-byggnaden och Smörjis 

• TV:n i M-korridoren 

Ansökan och nominering till poster har gjorts via ett webbformulär som nåtts genom en länk på 

Maskinsektionens Facebooksida samt på affischer. Det har där varit möjligt att nominera en kandidat 

anonymt. Efter ansökan/nominering har Valberedningen kontaktat de sökande/nominerade och 

genomfört intervjuer samt vid behov talat med referenser.  
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Ettans Post 

Önskad Profil 

Ettans Post är medlem i Maskinsektionens Styrelse och därmed en central del i sektionens strategiska 

arbete. Till rollen har Valberedningen sökt en person som går första året på Maskinteknik eller Design och 

Produktframtagning som visar stort intresse för styrelsearbete och en vilja att lära sig mer om 

Maskinsektionen och hur den fungerar. Sökande bör vara lyhörda för medlemmarnas åsikter och 

önskemål samt visa ansvarstagande då besluten som tas i styrelsen påverkar hela sektionen. Tidigare 

styrelseerfarenhet är meriterande, men inget krav. 

Sökande 

Totalt antal sökande: 1, varav 1 har dragit tillbaka sin ansökan. 
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HIR (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 

• Kenan Güler 

Kenan Güler 

Intervjuad av: Amanda Skärbo, Daniel Gröttheim 

Personligt brev 

 
Hej, 
 
Jag heter Kenan Güler, jag går andra året på P-programmet och jag var med IG förra året.  
 
Anledningen till att varför jag gick med IG är för att jag delvis är en internationell student och därför kan 
jag tänka mig vad för aktivitet eller evenemang internationella studenter skulle vilja ha i M-sektionen, både 
svenska kulturbaserad och bara för att ha kul helt enkelt! Under min vistelse i Sverige fick jag lära mig 
roliga och unika svenska traditioner som internationella studenter tycker också om och jag är beredd att 
visa vad KTH och Stockholm har att erbjuda till dem så bra vi kan tillsammans med mina gruppkamrater! 
 
Jag gillar att skratta högt och le. Jag skämtar också då och då och jag gillar att inkludera folk. I min grupp 
kan man inte hitta någon som känner sig utanför! Att sitta runt ett bord fullt med personer från världens 
alla hörn är det sociala sammanhanget jag skulle vilja tänka mig i. Dessutom gillar jag enormt mycket att 
hjälpa folk! 
 
Jag har redan tänkt genom planeringen angående vad vi kan erbjuda, vad kan göras eller inte i det här året 
och gruppen har redan byggts upp. Med er tillåtelse kommer vi kunna erbjuda ett härligt studieår till de 
internationella studenterna också!     
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Kenan Güler 
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Valberedningens beskrivning 

Kenan är från Turkiet och går andra året på P-programmet. Han flyttade till Sverige för tre år sedan efter 
att ha slutat gymnasiet. Därefter började han på KTH och varit engagerad i sektionen tidigare som 
Internationella Gruppen 18/19. 
  
Kenan har många konkreta förbättringsidéer för Internationella Gruppen. Hans ambition är att 
genomföra tidigare lyckade event såsom Skridskor i Kungsträdgården, men också nya event såsom gasquer 
samt att samarbeta med andra internationella verksamheter exempelvis THS MAIN och andra nämnder 
inom sektionen.  
 
Kenan tycker det är viktigt med olika kulturer och vill jobba för att internationella studenter ska lära känna 
fler svenska studenter. Detta vill han göra genom att bjuda in alla dessa han träffar till Internationella 
Gruppens event. Då Kenan själv känner sig som en internationell student vill han även genomföra 
aktiviteter för att internationella studenter ska få uppleva svensk kultur. 
 
Kenan blev tillsatt till rollen som HIR innan sommaren av Styrelsen och har tagit ut Internationella 
Gruppen 19/20. Han har planerat för hur Internationella Gruppen ska arbeta under året och har varit 
tydlig med sina idéer när han rekryterade sin grupp 

Valberedningens utlåtande 

Valberedningen anser att Kenan gav ett seriöst intryck under intervjun och har insikt i vad för utmaningar 
som väntar som ledare för Internationella Gruppen, även om han saknar tidigare relevanta 
ledarerfarenheter. Han har många förbättringsidéer och förståelse för hur dessa ska kunna realiseras. 
Fortsättningsvis har Kenan ett brinnande intresse för event med Internationella Gruppen och viss 
erfarenhet av ekonomi. 
 
Dock ifrågasätter Valberedningen om Kenan har förståelse för vilka komponenter som krävs inom hans 
grupp för att kunna genomföra vissa mer avancerade evenemang som gasquer, då han inte har tidigare 
erfarenhet av dessa.  
 
Detta är däremot en liten aspekt av hans kandidatur. Han har erfarenhet som internationell student och 
varit med i gruppen tidigare. Valberedningen ser också poängen med att ha kvar Kenan som HIR för att 
skapa kontinuitet i gruppen.  
 
Valberedningen väljer därför att förorda Kenan till posten som HIR. 
 
 
 

. 
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Sångledare 

Önskad profil 

Sångledaren har som främsta uppgift att sångleda Maskinsektionens gasquer. Valberedningen söker därför 

en person som är glad och positiv och kan skapa bra stämning på gasquer. Detta innebär god 

planeringsförmåga inför sittningar samt en förmåga att vara spontan och flexibel för oväntade situationer. 

Sökande bör ha tillräckligt med pondus för att kunna fånga gasquegästernas uppmärksamhet då det 

förekommer exempel på sämre gasquedisciplin emellanåt. På grund av det stora antalet gasquer som hålls 

under ett verksamhetsår bör sökande ha intresse för att delta på dessa och kunna samarbeta med 

sittningarnas olika arrangörer. Vidare bör sökande ha erfarenhet av Maskinsittningar samt god insikt i 

Maskinsektionens traditioner.  

Sökande 

Totalt antal sökande: 3 

• Oskar Robsarve 

• Isidor Lundqvist 

• Otto Egeman 
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Oskar Robsarve 

Intervjuad av: David Chlebek, Hana Bajrami 

Personligt brev 

MI MI MI! 

Nu skall en sångledare väljas och då vill jag gärna passa på att meddela mitt stora intresse för denna post.  

Mitt namn är Oskar Robsarve. Jag är 20 år och går i tvåan, på Maskin. Förutom att studera på min fritid så 

spelar jag bas, konstruerar och bygger lite kul grejer och spelar kubb och andra spel med kompisar. Under 

mitt första år på KTH har jag varit engagerad i Jubelspexorquestern och även varit med på så många 

gasquer, pubar och annat skoj jag hunnit med. Att sjunga visor till maten och att få med alla andra i det 

och att framföra några gyckel då och då tycker jag toppen. Jag är en utåtriktad och mycket positiv person 

som trivs med att bjuda på mig själv och glädja andra. Sjunger gör jag kanske lite hellre än bra ibland, men 

starkt är ju alltid vackert! 

Just sångledarrollen tilltalar mig mest av alla roller och jag har även samlat på mig en liten sångskatt i form 

av Maskinsektionens sångböcker från 1957, 1985 och 1988 som jag vill passa på att dela med mig av. 

Hoppas att vi ses på HöstSM och att ni vill se mig som sångledare 2020! 

Oskar Robsarve  

Valberedningens beskrivning 

Oskar går sitt andra år på maskin och har tidigare engagerat sig i Orquestern i Jubelspexet där han spelade 
bas. Dessutom försöker han hänga på många pubar och gå på sittningar. Han har tidigare varit 
konferencier på skolkonserter under sin gymnasietid och även sånglett egna evenemang för vänner. Han 
har pratat med nuvarande Sångledare Adèle för att bilda sig en uppfattning om rollen. 

Valberedningens utlåtande 

Valberedningen bedömer att Oskar verkar insatt i vad rollen innebär och är beredd att lägga ned tiden som 
krävs. Oskar saknar dock erfarenhet av mottagningen och sektionens nämnder, däremot visar han ett stort 
intresse att lära sig mer. Oskar har sånglett egna evenemang men saknar erfarenhet av att sångleda gasquer 
på Maskin. 
 
Valberedning väljer därför att förorda Oskar till rollen som Sångledare. 
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Isidor Lundqvist 

Intervjuad av: David Chlebek, Hana Bajrami 

Personligt brev 

Hej SM! 

Jag heter Isidor Lundqvist, är 24 år gammal och läser mitt tredje år på maskinteknik. Under mina år här på 

maskinsektionen har jag varit engagerad i KBM, Studienämnden, Jubelspexet (Dekoren) och Phösningen 

(HVM, SprÖPO) och nu söker jag sångledare!  

Redan som n0llan kände jag att sångledare skulle kunna vara en roll som skulle kunna passa mig en dag. 

Jag är en glad och utåtriktad person som alltid bjuder på mig själv och dessutom ligger just sång och musik 

mig varmt om hjärtat! Jag pluggade estetik med inriktning musik på gymnasiet, så det är något jag ägnat 

mycket tid åt i mina dagar. Musik är något som alltid får mig på bättre humör och jag tycker alltid att en 

bra sång lyfter stämningen på en sittning!  

Det viktigaste jobbet för en sångledare tycker jag är att kunna underhålla de sittande och självklart också 

kunna hålla ställningarna när det börjar bli lite stökigt som det så ofta kan bli! Efter att ha gått på ett otal 

sittningar av alla möjliga slag tycker jag att jag har ganska bra koll på hur det brukar gå till så jag är säker på 

att jag skulle kunna hantera uppdraget som sångledare. Som sångledare har jag ambitionen att bredda 

sektionens repertoar när det kommer till sångboken för även om jag älskar alla gamla godingar som sjungs 

varje sittning så finns det en hel del som jag tycker att vi borde sjunga oftare! Tycker ni att det låter vettigt 

så kan ni väl komma på SM och höra vad jag har att säga!  

Om jag har er röst, har ni min! Vi ses på SM! 

Isidor Lundqvist 

Tillägg 

 
Vill bara säga att jag sångledde hvm/n0gskiftet 2018 tillsammans med eric eldensjö så lite erfarenhet har 
jag! 

Valberedningens beskrivning 

Isidor går tredje året på maskin och har tidigare engagerat sig inom Studienämnden, Klubbmästeriet, 
medverkat i Jubelspexet som Dekoren och varit med i mottagningen som HVM och SprÖPO. Han har 
hållit på med musik innan och spelar gitarr. Han har även pratat med tidigare sångledare för att få en 
inblick i rollen. Som person är Isidor väldigt glad och utåt, dock får Valberedningen en uppfattning av att 
Isidor kan vara tillräckligt barsk när det kan behövas under sittningar.  
 
Han ser rollen som en utmaning och har idéer på hur han kan sätta sin prägel på den, t.ex genom att 
skicka ut en enkät där alla maskinare får ge förslag på hur de vill att allas vår sångbok ska se ut.   
 

Valberedningens utlåtande 

Valberedningen bedömer att Isidor verkar insatt i vad rollen innebär och är beredd att lägga ner tiden som 
krävs. Han har idéer på hur han kan förbättra sångboken och göra rollen till något eget. Isidor har inte 
någon erfarenhet av att sångleda, dock stor erfarenhet av sektionens olika nämnder och kommissioner. 
 
Valberedning väljer därför att förorda Isidor till rollen som Sångledare. 
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Otto Egeman 

Intervjuad av: David Chlebek, Hana Bajrami 

Personligt brev 

 

Hallå,  
 
Mitt namn är Otto Egeman och jag är en glad göteborgare som just nu läser mitt tredje år på maskin. 
Under min tid på KTH har jag engagerat mig i phösningen 2018 och 2019 som spröpo respektive ledarna, 
Jubelspexet 2019 som preko och i Festruppen 2019. 
 
Som ledare fick jag chansen att testa på att sångleda sittningar. Denna erfarenhet gav mig inte bara en 
förståelse för vilket arbete som krävs för att sångleda utan gjorde även att jag blev ännu mer taggad att 
söka till sångledare själv. Jag tycker att jag skulle passa som sångledare då jag älskar att underhålla och har 
ett gott sinne för humor och sång i alla dess former. Om jag skulle bli vald till sångledare skulle jag bidra 
med en fortsatt god och härlig stämning på alla sittningar där alla kan känna sig inkluderade.  
 
Min främsta egenskap, utöver en förmåga att planera och att stå framför publik, är att jag är duktig på att 
läsa av vilken sinnesstämning det är i rummet. Om sittningen kanske inte går precis som planerat kan jag 
anpassa mig utifrån vad gästerna är sugna på att höra.  
 
Vi ses på SM 
 
Otto Egeman 

Valberedningens beskrivning 

Otto går tredje året på maskin och har tidigare engagerat sig i Festgruppen och PReko i Jubelspexet samt i 

mottagningen i SprÖPO och Ledarna, där han fick upp intresset för att sångleda under sittningar. Otto är 

villig att dedikera sig i rollen som sångledare genom att ära dess traditioner samtidigt som han sätter sin 

egen prägel på det. 

Valberedningens utlåtande 

Valberedningen bedömer att Otto har god koll på en Sångledares ansvarsområden och arbetsuppgifter. 
Hans engagemang inom Ledarna och Festgruppen har gett honom relevant erfarenhet och god 
förberedelse för rollen som sångledare. Han har även fått möjlighet att sångleda då han var Ledare under 
mottagningen. 
 
Valberedning väljer därför att förorda Otto till rollen som Sångledare. 
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Jubileumsgeneral 

Önskad Profil 

Nästa år, 2020, fyller sektionen 110 år och därför söks en Jubileumsgeneral. Jubileumsgeneralen väljs vart 

femte år och har som uppgift att rekrytera en projektgrupp som tillsammans arrangerar firandet genom att 

ta fram passande profilprodukter, mindre event och en stor jubileumssittning för Maskinsektionens 

medlemmar. Till rollen söker Valberedningen en person som visar stort intresse för att arrangera 

oförglömliga event. Sökande bör visa ett brinnande intresse för sektionens historia, vara ansvarstagande 

för att ta ut en grupp och leda denna under året för att göra jubileet till det bästa någonsin. Tidigare 

ledarerfarenhet och erfarenhet av att arrangera event är meriterande, men inget krav. 

Sökande 

Totalt antal sökande: 0 

  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 
 

 

 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr  Postadress Kontaktuppgifter 
Valberedningen 802010-5246  Valberedningen valberedningen@maskinsektionen.se 
Utskriftsdatum Webbplats  Maskinsektionen, THS Sida 
2019-10-01 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm 10 (16) 

Sektionsgeneral  

Önskad Profil 

Sektionsgeneralen väljs endast de år Quarnevalen äger rum och fungerar som länk mellan 

Quarnevalsstaben och byggarna. Valberedningen söker därför en person med en god social förmåga som 

inte räds att prata med nya människor. Sökande ska vara villig att lägga tid på uppdraget och vara driven 

att organisera olika aktiviteter för att öka sektionsmedlemmarnas intresse för Quarnevalen. 

Sektionsgeneralen kommer även att vara Quapten för ett Quarnevalenbidrag, vilket den sökande bör ha i 

åtanke. 

Sökande 

Totalt antal sökande: 1 

• Felix Englund & David Håkansson 

Felix Englund & David Håkansson 

Intervjuad av: Nils Henningsson, Hana Bajrami 

Personligt brev 

 

Hej SM! 
  
Vi är Felix och David och vi har taggat Quarnevalen sen senaste gången det var Quarneval. 
Tillsammans har vi täckt in det mesta man kan engagera sig i på sektionen, men få saker kan liknas 
vid upplevelsen av det veckolånga och intensiva projektet som är ett bidrag till the big Q. 
 
Varför söker vi då till Sektionsgeneraler? Jo, som ett före detta kapten- och styrmanspar vet vi vad det 
innebär att delta inte bara som byggare, utan även planerare och roddare. Förenat med den tagg vi 
känner inför maj månad tror vi att vi skulle kunna göra ett utmärkt jobb. Sektionsgeneralens uppdrag 
är inte tydligt definierat. Skall det vara en informationskanal? Skall det vara en matchmaker mellan 
Maskinsektionens bidrag och taggade byggare? Vi är ännu inte säkra, kanske båda på samma gång. 
Oavsett är vårt mål att utföra kontinuerligt aktivt arbete mot att Quarnevalen ska bli så tätt på 
maskinare som möjligt! För visst är vi störst och bäst. 
 
Hoppas att vi får ert förtroende 
 
Allt gott, 
Felix Englund och David Håkansson 
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Valberedningens beskrivning 

David och Felix var Quapten respektive Styrman för sitt bidrag under Quarnevalen deras första år på 

KTH. Sedan dess har David engagerat sig i Jubelspexet som C-Dekor och Felix har varit aktiv i bl.a 

Jubelspexet, KBM och Bussnämnden. Då de har jobbat tillsammans tidigare anser de sig ha en god 

uppfattning om hur de kommer agera tillsammans som Sektionsgeneraler. Under intervjun pratar de varmt 

om byggandet under Quarnevalen och hur de vill få maskinarna att vilja meka mer. Deras mål med 

uppdraget är att tagga maskinare till att engagera sig i Quarnevalen, främst genom ritpubar som anordnas 

av Staben. 

Valberedningens utlåtande 

Rollen som Sektionsgeneral är lite diffus då den endast väljs var tredje år och har breda riktlinjer. Därför 
behöver den som axlar sig rollen ha egna initiativ och driv för att forma den efter maskinarnas behov. 
David och Felix verkar inte har planerat någon aktivitet utanför de som anordnas av staben. 
Valberedningen uppmanar SM till att fråga mer om deras egna idéer. 
 
David och Felix har nyttig erfarenhet som tidigare Quapten och Styrman, C-Dekor samt Busshusse. 
Valberedningen anser att de har goda erfarenheter som ledare och kommer göra ett gott jobb för att tagga 
maskinarna.  
 
Valberedningen väljer därför att förorda Felix och David till rollen som Sektionsgeneraler. 
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Öfverphösare 

Önskad profil 

Öfverphöseriet har det yttersta ansvaret för Maskinsektionens årliga mottagning av nya studenter. 
Valberedningen söker därför personer med goda ledaregenskaper och ett stort intresse av att främja 
välkomnandet av de nyantagna studenterna. Sökande bör även vara strukturerad och organiserad för att 
klara av de utmaningarna som mottagningen innebär. Fortsättningsvis skall sökande även kunna prestera 
under pressade situationer och klara av att hantera oförutsedda händelser. Att motivera chefsgruppen och 
resten av Phöseriet samt att lösa konflikter är också viktiga egenskaper. Tidigare erfarenhet av ledarskap är 
meriterande, men inget krav. 

Sökande 

Totalt antal sökande: 2 

• Pauline Korssell & Isak Wallin 

• Adèle Brick & Petter Larsson 
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Pauline Korssell & Isak Wallin 

Intervjuad av: Ebba Leickt, Gustav Westling 

Personligt brev 

 
Hej SM! 
Vi heter Isak och Pauline och söker Öfverphösare för mottagningen 2020! Vi söker rollen 
som Öfverphösare för att vi brinner för mottagningen och Maskinsektionen. Vår tid som både 
n0llan och phösare har varit det som lämnat allra störst intryck, med de starkaste och 
roligaste minnena från vår tid på KTH! Därför vill vi två se till att göra mottagningen 2020 till 
den bästa någonsin genom att ge tillbaka med lika mycket engagemang och glädje som 
tidigare mottagningar givit oss.  
 
Isak 
Jag är 23 år och kommer från Kungsholmen (Stockholm). Efter studenten 2015 sökte jag och 
kom in på tekniskt basår vid KTH campus för att sen söka in på maskinteknik. På 
maskinsektionen har jag engagerat mig i Klubbnissarna, Internationella gruppen, Armada 
och i Jubelspexet som Kör. Utöver detta har jag även varit chef två gånger, Klubbnissarna 
17/18 och C-SprÖPO 17/18. Utöver rollen som C-SprÖPO har jag även varit engagerad i 
mottagningen ytterligare två gånger, SprÖPO 16/17 och Nøllan 18/19.  
 
Pauline 
Jag är 22 år gammal, bor i Täby och går mitt fjärde år på M. Har under min tid på KTH varit 
engagerad i Maskinsektionen som Idrottsledare 17/18, Företagsvärd i Moment 2018 &amp; 
Företagsgruppledare i Moment 2019, Dekor 2018 och 2L 2019 i Jubelspexet, 
Valberedningen 18/19, Kårfullmäktige 18/19, Studienämnden 18/19 och i mottagningen har 
jag phöst tre gånger som n0g 2017, C-n0g 2018 och KPH 2019.  
 
Mottagningen 2020 
Våra ambitioner är att skapa en mottagning där alla phösare känner sig sedda och delaktiga 
samt där alla n0llan känner sig inkluderade och välkomna till Maskinsektionen. Vi vill även att 
alla som är delaktiga i mottagningen ska känna att mottagningen är rolig och givande. För att 
säkerställa detta vill vi behålla schemat med tre veckor men se över de event som finns för 
att se till att det finns variation i eventen. Detta för att skapa så roliga och givande event som 
möjligt för n0llan och alla andra och därför lägger vi stort fokus på ett ökat samarbete och en 
förbättrad kommunikation med Maskinsektionens nämnder, kommissioner och föreningar. 
 
Vi vill även lägga fokus på att skapa förutsättningar för att alla phösare ska få den 
information och utbildning de behöver för att få ut så mycket som möjligt av mottagningen 
2020. För att genomföra detta anser vi att rollen som ÖPH kräver en god strukturerings- och 
planeringsförmåga samtidigt som det är viktigt att kunna stötta och peppa phöseriet. Våra 
tidigare erfarenheter som chefer inom mottagningen samt från andra engagemang inom 
sektionen tror vi ger oss bra förutsättningar för arbetet som ÖPH.  
 
Att subventionera för n0llan under mottagningen 2020 är också ett av våra största fokus som 
ÖPH. Därför vill vi skapa ett långsiktigt ramverk för spons inom mottagningen för att 
underlätta och skapa förutsättningar för att även kunna subventionera för n0llan och phös för 
framtida mottagningar.  
 
Vi ser verkligen fram emot att få träffa er på SM och vidare presentera våra idéer om hur vi 
vill göra mottagningen 2020 till den bästa någonsin!  
 
Isak & Pauline 
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Valberedningens beskrivning 

Pauline och Isak går båda fjärde året på maskin och kommer från Stockholmsområdet. De har varit 
mycket aktiva på M-sektionen och båda har tidigare varit med i mottagningen. Pauline har varit n0g, C-
n0g samt KPH och Isak har varit SprÖPO, C-SprÖPO samt n0llan. I sektionen har de erfarenhet av att 
vara bland annat Tomteförälder, Gruppledare i Moment och Idrottsledare. Utöver detta har de varit aktiva 
inom många av sektionens nämnder, kommissioner och föreningar. 
 
Som kandidater till Öfverphösare ger de många konkreta förslag och idéer på hur de vill utveckla 
mottagningen och föra den framåt. De har en gemensam vision om hur sektionens alla delar ska bli 
integrerade i mottagningen och har idéer på hur ekonomin i mottagningen kan utvecklas. De har 
dessutom ett framtidstänk där de vill skapa bättre förutsättningar för kommande ÖPH. 
 

Valberedningens utlåtande 

Valberedningen anser att Pauline och Isak är väl insatta i vad rollen kräver och är väl förberedda på det 
ansvar som ligger på den. De har många idéer på hur mottagningen kan utvecklas och föras vidare. De 
båda har stor erfarenhet av ledarskapsroller på sektionen. Kandidaterna visar stort intresse och 
engagemang för mottagningen och dess framtid.  
 
Valberedningen anser att Pauline och Isak kommer göra ett bra jobb som Öfverphösare. 
 
Valberedningen väljer därför att förorda Pauline och Isak till rollen som Öfverphösare. 
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Adèle Brick & Petter Larsson 

Intervjuad av: Ebba Leickt, Gustav Westling 

Personligt brev 

 
Hej SM! 
 
Vi heter Petter och Adèle och vi söker rollen som överphösare 2020. Vi har båda varit mycket engagerade 
på sektionen och tycker att phösningen har varit det absolut roligaste att vara med i, för att inte tala om 
när vi själva var n0llan, och nu vill vi vara med och få möjligheten att skapa en ännu bättre mottagning 
från start. Vi tänkte berätta lite om oss själva och vilka visioner vi har för Maskinsektionens mottagning 
2020. 
 
Jag heter Adèle Brick och är 23 år gammal. Jag är från Stockholm och började på Design och 
Produktframtagning år 2016 och har sedan dess varit aktiv inom jubelspexet som skådis (2017), regissör 
(2018) och C-manus (2019). Jag har även varit aktiv inom studienämnden, klubbnissarna, samt varit med i 
mottagningen tre gånger som kph (2017), ledare (2018) och C-ledare (2019). Jag har även under det 
gångna året fått äran att vara sektionens sångledare. På fritiden tycker jag mycket om att umgås med min 
familj, träna och hitta på roligheter med kompisar. Jag har även innan tiden på kth jobbat som sekreterare, 
danslärare, seglarinstruktör, läxhjälp samt jobbat i manuell charkdisk. 
 
Jag heter Petter Larsson och är 26 år gammal. Jag är från Katrineholm och började på maskin 
2017.  Under min studietid så har jag engagerat mig två år i klubbmästeriet, jubelspexet som SKOJ (2019), 
smörjkammarnämndsordförande (18/19), klubbnissarna, samt varit med i mottagningen i två år som kph 
(2018) och C-kph (2019). På min fritid gillar jag att träna, just nu landsvägscykling och att umgås med 
vänner. Innan jag började studera så har jag jobbat heltid som elektriker där jag varit ledande montör och 
haft ansvar över olika projekt och byggen. Nuförtiden jobbar jag extra på kungliga operan som cafébiträde 
och garderobiär. 
 
Med phösningen 2020 vill vi se till att alla som är med i mottagningen, såväl n0llan som phösare, känner 
sig delaktiga och uppskattade. Vi vill att alla phösare ska känna att de fyller ett syfte hela mottagningen 
igenom, samtidigt som de hinner spendera tid med n0llan. Detta vill vi göra genom att se till att alla 
grupper får en jämnare arbetsbelastning. Detta kommer då bidra till en bättre sammanhållning och 
samarbetsvilja inom phöseriet, vilket kommer att främja hela arrangemanget ytterligare och ge n0llan en 
extra bra start på deras tid på kth.  
 
Rollen som öph kräver att båda besitter en bra förmåga att planera och lösa problem, samt att båda har 
egenskaper som gör dem till bra förebilder för hela phöseriet. Det är viktigt att sprida en positiv energi 
bland både chefer och resterande phösare som sen kan spridas vidare till n0llan. Vi vill även vara 
tillgängliga vid alla tidpunkter för att svara på frågor eller ge råd, för att skapa en bra trygghet inom 
phöseriet.  
 
Vi båda har haft uppdrag under vår tid på kth som har krävt mycket planering och har därför mycket bra 
planeringsförmåga, i synnerhet Adèle från sina år som chef i spexet. Som öph är det även mycket viktigt 
att vara lösningsorienterad, vilket Petter har mycket bra erfarenhet av från sin roll som C-kph. Vi var båda 
med i årets chefsgrupp och känner därför att vi har väldigt bra koll på var phösningen står just nu och hur 
vi på bästa sätt kan ta det vidare. Vi har även från året som chefer ihop jobbat mycket tillsammans och 
utvecklat ett bra samarbete och stort förtroende för varandra.  
 
Vi hoppas att ni vill komma och lyssna på oss på SM och ser fram emot att dela våra visioner med er och 
svara på era frågor! 
 
Adèle & Petter 
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Valberedningens beskrivning 

Petter Larsson är 27 år gammal och går tredje året på maskin. Innan han började på KTH har han arbetat 
som elektriker. Adèle Brick är 23 år gammal och började på M-sektionen 2016. Båda har varit engagerade i 
mottagningen, Petter som KPH samt C-KPH och Adèle som KPH, Ledare och C-Ledare. I sektionen har 
de ledarerfarenhet som Smörjkammarnämndens ordförande, C-manus och Sångledare. Utöver detta har 
de varit engagerade i flera av sektionens nämnder, kommissioner och föreningar. 
 
Som kandidater till Öfverphösare vill de behålla mottagningens traditioner men har idéer om förbättringar. 
Under intervjun delger de ett antal områden som de vill fokusera på och ger förslag på förändringar. Dock 
bad de Valberedningen att inte framföra deras idéer i skrift utan vill själva framföra dessa under SM. 
 

Valberedningens utlåtande 

Valberedningen anser att Petter och Adèle har koll på rollen som Öfverphösare och är väl förberedda på 
det ansvar som ligger på den. De har mycket erfarenhet av ledarroller på sektionen. De markerar ett antal 
områden som de vill utveckla och har idéer för. De visar på en stor vilja och engagemang för 
mottagningen. Valberedningen ber SM att ställa frågor kring deras visioner och ambitioner för 
mottagningen 2020.  
Valberedningen anser att Petter och Adéle kommer göra ett bra jobb som Öfverphösare. 
 
Valberedningen väljer därför att förorda Petter och Adéle till rollen som Öfverphösare. 

 


