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Lägg till att valberedningens sammankallande är Maskinsektionens nominerade
representant till posten som Kungliga Maskinsektionens Valnämndsrepresentant.
2019-12-03
Sid. 1 av 1

Proposition till SM2 2019-12-03

Lägg till att valberedningens sammankallande är Maskinsek-
tionens nominerade representant till posten som Kungliga Ma-
skinsektionens Valnämndsrepresentant.
Bakgrund
THS valnämnd består av en represent från varje sektion och ansvarar för administration av val av Kårfull-
mäktige. Representanterna ansvarar också för att dela information om KF val med sektionen. För närvarande
nominerar Sektionsstyrelsen Maskinsektionens representant.

Proposition
Styrelsen yrkar därför på:

att i Praxis lägga till under 9 ”Valberedningens sammankallande är Kungliga Maskinsektionens represen-
tant till THS Valnämnd om inte Sektionsstyrelsen utser annan kandidat.” Styrelsen genom

Styrelsen genom

Abel Valko
Vice Ordförande
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Proposition till SM2 2019-12-03

Ta bort Polhemsrådets märke från Praxis
Bakgrund
Polhemsrådet består av gamla styrelsemedlemmar och skall vägleda nuvarande styrelsen i sitt arbete. I prak-
tiken har alla medlemmar tilldelats märken. Annan form av utmärkelse kan införas i framtiden för exem-
plariska medlemmar.

Proposition
Styrelsen yrkar därför på:

att i Praxis under 3.7.3 ta bort ”De nominerade tilldelas även ett märke att besmycka sin frack med.”

Styrelsen genom

Abel Valko
Vice Ordförande
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Motion – SM2 2019-12-03 
 
Motion om revidering i stadgarna för förtydling om 
personval 
 

Bakgrund 
 
I dagsläget finns det endast reglerat i stadgarna om hur beslut om yrkanden och liknande går 
till, men inte för personval. Eftersom att tillvägagångssättet är annorlunda jämfört med för 
yrkanden riskerar det att skapa otydlighet i hur personvalen genomförs. Vi önskar att förtydliga 
detta genom att revidera en punkt samt införa ett nytt stycke i stadgarna som reglerar hur 
personval sker. 
 
 
 
 

Motion 
Jag yrkar därför på: 

 

att 
 
Under punkt 2.6.2 ändra ”Sektionsmötet beslutar med parlamentarisk voteringsmetod. Det innebär…” till 
”Sektionsmötet beslutar med parlamentarisk voteringsmetod, undantaget vid personval. Det innebär…”  
 
 samt att 
 
Införa punkt 2.6.3:  
Vid val till post med två sökande till en plats blir den kandidat med flest röster vald.  
Vid val till post med fler än två sökande till en plats sker en förberedande votering där varje röstberättigad 
har rätt att lägga sin röst på en av kandidaterna. De två kandidater som fått flest röster ställs sedan mot 
varandra i en huvudvotering. I det fall att en kandidat får majoritet vid den förberedande voteringen blir 
denna vald direkt. 
Då val sker till post med flera platser tillämpas samma metod för en plats åt gången. 
 
 
 
 
 
Signatur 
 
 
Kristin Salmi, Stockholm, 2019-11-26 
 
 
Fyll i alla fält och skicka in motionen till styrelsen@m.kth.se senast 10 läsdagar före sektionsmötet. 
Dokumentet kommer sedan att renskrivas och granskas av styrelsen.  
Vid frågor, tveka inte att kontakta styrelsen. 



Revidering i stadgarna för förtydling om personval
2019-12-03
Sid. 1 av 1

Motionssvar - SM2 2019-12-03

Revidering i stadgarna för förtydling om personval
Motivering
Eftersom personvalen inte finns definierade i stadgarna anser styrelsen att ett förtydligande är på sin
plats.

Yrkande
Styrelsen yrkar

att bifalla motionen.

Styrelsen genom

Arvid Svenson
Koordinator
2019-12-03
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VALHANDLINGAR SM2 19/20 

Valberedningen 

Sammansättning 
Valberedningen för verksamhetsåret 2019/2020 tillsattes under SM4 18/19 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, SM2, 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 bedrivas och utvecklas i framtiden.  

Ansökningsperioden för posterna var mellan 7 och 21 september. Information kring valen nådde ut till 
sektionens medlemmar via: 

• Maskinsektionens Facebooksida 
• Affischering på anslagstavlor i M-byggnaden och Smörjis 

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 eller nominering har Valberedningen kontaktat de sökande/nominerade och 
genomfört intervjuer samt vid behov talat med referenser.  
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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: 1 

• Philip Linder-Aronson & Erik Öbrink 

Philip Linder-Aronson & Erik Öbrink 
Intervjuad av: David Chlebek & Ebba Leickt 

Personligt brev 
 
Hej SM! Mitt namn är Philip Linder-Aronson och jag söker tillsammans med Erik Öbrink rollen som 
Jubileumsgeneral.  

Vi läser båda vårt andra år på maskinprogrammet och har under våra snart ett och ett halvt år på KTH 
varit olika aktiva inom sektionen. Erik har sedan start engagerat sig betydligt mer i sektionen än jag själv. 
Först som 1-ans post i styrelsen, och sedan bland annat som sektionens kassör. Jag själv har ingen 
bakgrund inom sektionen annat än att jag som aktiv medlem deltagit på sektionsmöten. Utanför sektionen 
sitter jag i KTH Royals styrelse, och jag har även erfarenhet av att arrangera större fester.  

Sedan senaste sektionsmötet har jag fått upp ögonen för rollen som Jubileumsgeneral och jag har ofta 
funnit mig själva driva iväg i tankar om hur ett Jubileum borde se ut. Hur det ska planeras, hur det ska 
utföras. Det har fått mig att vilja ta reda på och visa sektionen hur vi har sett ut genom tiderna. Vad jag 
redan vet är att vi är bäst, vi är nummer 1, vi är KUNGLIGA Maskinsektionen. Därför förtjänar vi även 
det bästa.  

Jag och Erik sitter ofta och diskuterar hur ett jubileum kan planeras och utföras, och när jag föreslår 
överambitiösa ideer till jubileumet finns är Erik där och tar ner mig på jorden och leder mig mot mer 
genomförbara mål. Jag tror verkligen att vi har den vision och det driv som krävs för att detta jubileum ska 
bli bland de bästa genom tiderna och vi är ivriga att fortsätta planeringen från dag 1. Med mitt driv och 
Eriks kunskap och insikt i Maskinsektionen kommer vi att se till att arrangera ett Jubileumsfirande som 
sent kommer att glömmas. 
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Valberedningens beskrivning 

Philip går andra året på maskin och är med i styrelsen för KTH:s lag i amerikansk fotboll. Han har inte 
varit aktiv inom någon nämnd, förening eller kommission på sektionen, men har deltagit på 
sektıonsmötena.  

Erik går också andra året på maskin och har tidigare på sektionen varit Ettans post och är för närvarande 
kassör och med i studienämnden.   

I rollen som Jubileumsgeneral har de tänkt att ta ut en planeringsgrupp som i sin tur tar ut undergrupper. 
De har många ambitiösa ideer på vad de vill göra men vill att planeringsgruppen ska få komma med 
förslag och bygga vidare tillsammans.  

Valberedningens utlåtande 
 
Valberedningen anser att Philip och Erik har ambitiösa men ändå grundade ideer på hur de vill att 
jubileumet ska se ut. Vidare ger de intrycket av att kunna jobba bra tillsammans. Under intervjun tog de 
upp konkreta förslag som de själva vill framföra under SM. Valberedningen uppmanar därför SM att ställa 
frågor till kandidaterna om deras vision. Med den kunskap och driv de har tillsammans anser 
valberedningen att de kommer göra ett bra jobb som Jubileumsgeneraler.  

Valberedningen väljer därför att förorda och rekommendera Erik och Philip till Jubileumsgeneraler. 
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Förste Kastare 

Önskad profil 

Förste Kastaren är ledare för Kungliga Maskinsektionens Dartklubb (KMDK). Föreningen har som syfte 
att vara en mötesplats för alla medlemmar på sektionen som har intresse för dart och kulturen därikring. 
Till posten söker Valberedningen en initiativrik person med intresse för just dart och en förmåga att 
motivera grupper. Tidigare ledarerfarenhet och erfarenhet av att arrangera event är meriterande, men inget 
krav. 

Sökande 
 
Totalt antal sökande: 1, varav 1 har dragit tillbaka sin ansökan. 
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M-formatarnas ordförande 

Önskad profil 
 
M-formatarnas ordförande är ansvarig för att anordna fotorelaterade arrangemang för 
sektionsmedlemmar. Till posten söker Valberedningen en kreativ person som har ett stort fotointresse. 
Personen bör vara drivande att anordna olika fotoarrangemang för sektionens medlemmar och ha 
förmågan att locka många att delta. Den sökande bör även vara uppfinningsrik och ha förmåga att 
organisera. Tidigare ledarerfarenhet och erfarenhet av att arrangera event är meriterande, men inget krav. 

Sökande 
 
Totalt antal sökande: 0 
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Verkstadsansvarig 

Önskad Profil 
 
Verkstadsansvarig är ledare för Maskineriet, en förening som ska främja det handfasta tekniska intresset 
hos sektionens medlemmar. Föreningen ansvarar för all verksamhet i teknologverkstaden förutom den 
KTH bedriver. Verkstadsansvarig utgör kontakt mellan sektionen och institutionen samt är ansvarig för 
att verkstadens säkerhetsföreskrifter efterföljs och att sprida information om kommande kurstillfällen för 
introduktionskursen till verkstaden. Till posten söker Valberedningen en organiserad person med ett stort 
intresse för verkstadsarbete och god organisationsförmåga. Personen bör även ha idéer om hur 
Maskineriet kan utvecklas. Tidigare ledarerfarenheter är meriterande men inget krav. 

Sökande 
 
Totalt antal sökande: 1 

• Erik Ljungberg 

Erik Ljungberg 
Intervjuad av: Adam Alveteg & Daniel Gröttheim 

Personligt brev 
  
Hej SM! 
 
Då var det dags igen, ännu en post och ännu ett personligtbrev. Efter att ha varit Jippomästare, 
suttit i kårfullmäktige, valberett för kåren, och assat över 250 timmar i verkstan är det dags för 
mig att söka gängle.. Verkstadsansvarig! 

Jag hade turen att få läsa MG1000, praktisk verkstadsteknik, redan under våren i ettan 
och har sen dess varit mer eller mindre aktiv i verkstaden. Jag är taggad på att axla det ansvar 
som den här posten innebär och hoppas att ni vill ge mig det förtroendet. 

En vanlig fråga som brukar dyka upp under dessa val brukar vara något i stil med “Vad 
vill du förbättra med [Nämnd/förening]? Och mitt svar på den frågan är följande: 
Jag vill jobba med de saker som fungerar mindre bra inom maskineriet, olja upp det hela så att 
säga, och ett stort problem vi dras med nu är det stora antalet gängtappar som går sönder Bara 
nu under MF1061 har inte mindre än 8 stycken M3 Gängtappar gått sönder! ÅTTA STYCKEN!! 
Jag tar det här mycket allvarligt och det första jag tänker göra om ni väljer mig till gängle… 
verkstadsansvarig är att se till att den här gängbrottsligheten minskar! 

Andra problem vi har är det suboptimala skicket som grillen befinner sig i, vår stora 
fina grill som vi slitit så hårt för, håller på att duka under för det bittra novembervädret och rosten har 
börjat sätta sina röda spår. Här vill jag upplysa om att ansvaret ligger på alla de som använder 
grillen att se till att den täcks ordentligt och att den töms på aska så att den grillsugne som 
kommer efter bara kan sätta igång att grilla! 

Det finns mer att säga, mer att fråga om, en del som kanske borde bli osagt men jag får 
tacka för er uppmärksamhet och skulle uppskatta om ni kan va liiiiiite schyssta med förbehållen. 
 
Tack 
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Valberedningens beskrivning 
 
Erik började på P-programmet 2015 och har sedan början varit engagerad på sektionen. Tidigare har han 
varit Jippomästare, suttit i Kårfullmäktige, THS Valberedning samt i Maskineriet sedan hans första år. Han 
har dessutom varit kursassistent på institutionen för Industriell Produktion och har därmed spenderat 
många timmar i verkstaden. 

Erik har flera förbättringidéer för Maskineriet, bl.a. att anordna studiebesök hos relevanta företag för 
engagerade i föreningen, hålla i kvällskurser för att bredda kunskapen hos medlemmarna samt anordna fler 
aktiviteter som främjar gruppsammansvetsningen. För att få fler att engagera sig i Maskineriet vill han 
införa en kortare introduktionskurs än MG1000 så att incitamentet inte bara blir att samla högskolepoäng. 

Valberedningens utlåtande 

Valberedningen anser att Erik gav ett seriöst intryck under intervjun och har insikt i vad rollen som 
Verkstadsansvarig innebär. Han har god kontakt med tidigare innehavare av rollen och har bred erfarenhet 
av säkerhetsföreskrifterna samt är insatt i ledarskapsutmaningarna som rollen innefattar. Erik har många 
förbättringsidéer och förståelse för hur dessa ska kunna realiseras. Fortsättningsvis har Erik ett brinnande 
intresse för verkstadsarbete med Maskineriet och tidigare erfarenhet av ekonomiskt ansvar. 

Valberedningen får dock intrycket av att Erik har begränsad tid att utföra de förbättringar han vill göra med 
föreningen. Emellertid har han tidigare erfarenhet av engagemang och insikt i tidsåtgången ett engagemang 
kräver. 
 
Valberedningen väljer därför att förorda och rekommendera Erik till rollen som Verkstadsansvarig. 
 
  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr  Postadress Kontaktuppgifter 
Valberedningen 802010-5246  Valberedningen valberedningen@maskinsektionen.se 
Utskriftsdatum Webbplats  Maskinsektionen, THS Sida 
2019-11-26 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm 8 (10) 

Verkmester 

Önskad Profil 
 
Verkmester tillsätter och leder Maskinsektionens egna band, Osquar Mutter, i sin verksamhet samt agerar 
som representant mot resten av sektionen. Till posten söker Valberedningen en musikalisk person med 
god förmåga att få gruppen att samverka. Verkmester bör även ha idéer för hur Osquar Mutters 
verksamhet kan utvecklas. Tidigare ensemble- och ledarerfarenheter är meriterande men inget krav. 

Sökande 
 
Totalt antal sökande: 1 

• Samuel Mauritzson & Carl Göransson 

Samuel Mauritzson & Carl Göransson 
Intervjuad av: Hana Bajrami & Nils Henningsson 

Personligt brev 
  
Hej SM! 
 
Vi är Samuel Mauritzson och Calle Göransson och söker till posten som Verkmester. Samuel har 
varit med i Osquar Mutter i totalt 2,5 år och utöver det varit med i Orquestern i Jubelspexet ett år. 
Calle har varit med i Osquar Mutter i 1,5 år och även spelat gitarr i två andra band innan det. Nu är vi 
båda taggade till tusen på att fortsätta driva Osquar Mutter framåt. 
 
Vår vision med Osquar Mutter är att leverera god stämning och glädje till sektionen genom musik. 
För att kunna göra det vill vi för det första skapa en trevlig och demokratisk stämning internt i bandet 
där alla får komma till tals, för att sedan sprida detta vidare utåt. För det andra känner vi att vi har ett 
visst ansvar som Maskinsektionens husband och som Osquar Mutter som varumärke att hålla en 
konsekvent hög kvalitet på det vi framför. Genom att göra det kan publiken känna sig nöjda med oss 
samtidigt som vi kan väcka intresse för bandet hos fler. För det tredje vill vi bibehålla en god 
kommunikation med resten av sektionen genom att spela på fler gasquer och vara ödmjuka inför vår 
uppgift. 
 
Vi ser fram emot att med ert förtroende spela grym musik och sprida glädje! 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr  Postadress Kontaktuppgifter 
Valberedningen 802010-5246  Valberedningen valberedningen@maskinsektionen.se 
Utskriftsdatum Webbplats  Maskinsektionen, THS Sida 
2019-11-26 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm 9 (10) 

Valberedningens beskrivning 
 
Samuel och Carl har båda varit med i Osquar Mutter under en längre tid, 2.5 respektive 1.5 år. Under 
deras tid där har de gigat runt om på KTH, mött många olika bandmedlemmar och haft hand om det 
administrativa arbetet i Osquar Mutter, då de själva är rätt erfarna medlemmar. 

Samuel och Carl tycker att de samarbetat bra under deras tid i bandet och har trivts bra med den plana 
hierarkin och bandets gemensamma mål att skapa så bra musik som möjligt medans både medlemmar och 
publik har så kul som möjligt. De är båda måna om att värna om bandets goda rykte och göra sitt bästa för 
att representera Maskinsektionen genom att fortsätt hålla hög nivå på deras musicerande.  

De sökande har aspirationer om att få spela även utanför KTH, dock ännu inga konkreta idéer eller 
tillvägagångssätt för att detta ska ske. Valberedningen uppmanar därför SM att ställa fler frågor om duons 
önskan att diversifiera publiken. 

Valberedningens utlåtande 
 
Samuel och Carl är två musikälskande teknologer som är väldigt engagerade och dedikerade till Osquar 
Mutter. De har lång erfarenhet och en sund syn på hur bandet bör ledas för att medlemmar ska må bra 
och spela bra musik.  
 
Valberedningen väljer därför att förorda och rekommendera de sökande till rollen som Verkmester. 
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Klubbmästare 

Önskad profil 

Klubbmästaren är ledare för Klubbmästeriet (KBM) som är ytterst ansvarig för festverksamheten på 
sektionen och anordnar bl.a. Fredagspubar, Tentapubar samt ADA-gasquen. Fortsättningsvis ska KBM 
vara behjälpliga vid övriga kalas och ordnar mat och dryck till Sektionsmötena. Till rollen söker 
Valberedningen en person som är driven och har tidigare erfarenheter av kalas och festverksamhet. Då 
medlemmarna i KBM har en hög arbetsbörda anser Valberedningen att Klubbmästaren bör vara 
strukturerad samt ha förmågan att motivera sin grupp. Klubbmästaren sitter i Maskinsektionens 
Ledningsgrupp (MLG) och därför är det viktigt att kandidaten är öppen att diskutera frågor som berör 
festverksamheten på hela sektionen. Tidigare ledarerfarenheter är meriterande men inget krav. 

Sökande 
 
Totalt antal sökande: 6, varav 6 har dragit tillbaka sin ansökan. 

 

 


