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VALHANDLINGAR 

Valberedningen 

Sammansättning 
Valberedningen för 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 Jonsson, P17 
Gustav Westling, P18 
 
Till sammankallande för Valberedningen valdes Daniel Gröttheim.  

Arbetssätt 
Inför läsårets sista SM 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. Rådande situation med spridningen av 
Covid-19 har dock inneburit utmaningar för Valberedningen i att genomföra intervjuer och marknadsföra 
SM4, detta då intervjuerna inte kunnat genomföras personligen samt att marknadsföringen inte kunnat ske 
genom affischering på anslagstavlor eller i TV:n i M-korridoren. Istället har intervjuer gjorts via 
mötestjänsten Zoom och all marknadsföring skett genom digitala kanaler. 

Ansökningsperioden för posterna var mellan 6 och 24 april. Information kring valen nådde ut till 
sektionens medlemmar via: 

• Maskinsektionens hemsida 
• Maskinsektionens Facebook-sida 

Ansökan eller nominering till poster har gjorts via ett formulär på Maskinsektionens hemsida. Det har där 
varit möjligt att nominera en kandidat anonymt. Efter ansökan/nominering har Valberedningen kontaktat 
de sökande/nominerade och genomfört intervjuer samt talat med referenser vid behov.  
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M-formatarnas ordförande  

Önskad profil 
M-formatarnas ordförande är ansvarig för att anordna fotorelaterade arrangemang för 
sektionsmedlemmar. Till posten som 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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Kassör, Styrelsen 

Önskad profil 
Kassören sitter i Maskinsektionens Styrelse och har det yttersta ansvaret för att sköta sektionens, och dess 
underliggande verksamheters, ekonomi. Detta innefattar att bokföra ekonomiska händelser, sköta 
fakturering, ansvara för framläggande och uppföljning av budget samt att redovisa detta. I och med det 
övergripande ansvaret har kassören en nära kontakt med de ekonomiskt ansvariga för de olika 
verksamheterna inom sektionen (såsom Jubelspexet, Phösningen, Moment och KBM).  
 
Till posten som kassör söker Valberedningen en noggrann, självgående och strukturerad person som är 
beredd på att ta stort ansvar och kunna hantera perioder med hög arbetsbelastning. Tidigare arbete med 
ekonomi och redovisning är meriterande men inte nödvändigt. Andra viktiga egenskaper är förmågan att 
resonera kring den ekonomiska ansvarsfördelningen på sektionen, inställningen till det stora ansvaret 
posten innebär och intresset av styrelsearbete. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 0  
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Ledamot, Styrelsen 

Önskad profil 
Maskinsektionens Styrelse består delvis av tre ledamöter som arbetar med strategiska frågor rörande hela 
sektionens verksamhet. Dessa får därmed möjligheten att påverka vad sektionen arbetar med och vad som 
kommer att ske i framtiden. Posten som styrelseledamot innebär att man ställs inför olika typer av 
utmaningar och arbetsuppgifter vilket kräver drivkraft och engagemang i olika sektionsfrågor. 
 
Till posterna som styrelseledamöter söker Valberedningen personer som visar stort intresse och 
engagemang för att utveckla sektionen, gärna genom att kunna belysa konkreta idéer på områden där man 
vill påverka. Sökande kandidater 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: 0  
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Busshusse 

Önskad profil 
Busshusse tillsätter och leder Bussnämnden (BN) som har ansvar för M-bussens och Altenbilens 
välmående. Andra arbetsuppgifter är att sköta fordonens uthyrning samt se till att de servas ordentligt. 
Busshusse sitter med i Maskinsektionens Ledningsgrupp (MLG) tillsammans med ordförande i övriga 
nämnder. Till posten som Busshusse söker Valberedningen en person med intresse för bilar och en vilja 
att ta hand om M-bussen och Altenbilen för sektionens räkning. Kandidaten bör ha en god administrativ 
förmåga då bokningar är en stor del av arbetet.  

Sökande 
Totalt antal sökande: 1  

• Theo Zemack 

Theo Zemack  
Intervjuad av: David Chlebek, Hana Bajrami 

Personligt brev 
Tjena SM! 
 
Jag heter Theo Zemack och söker posten som busshusse. Jag går första året på M och har 
varit med i bussnämnden i cirkus ett år. Jag är sjukt taggad på att köra bussnämnden vidare. 
 
Varför söker jag till busshusse? Jag tycker det är kul med bilar och ännu roligare att köpa 
bildelar för andras pengar. Det har varit superkul att vara med i bussnämnden så vill gärna 
fortsätta med det och ta mer ansvar, då kändes busshusse som det naturliga steget. Jag vill se 
till så kontakten mellan maskin och Alten rullar på lika bra som i år, om inte bättre. Jag vill också 
hjälpa till och se till så att utlånings sidan kan flyttas till maskinsektionens egna hemsida. Jag 
tycker även att det är viktigt att se till så wunder-baum samlingen i M-bussen ska öka 
exponentiellt. Sen har jag tänkt att skriva om kontraktet lite då jag tycker att kvinnor ska få ha 
samma rättigheter som män när dom lånar bussen ... 
 
Det var allt för mig. Köla gött o stuk före bruk! 
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Valberedningens beskrivning 
Theo går första året på maskinprogrammet och har tidigare läst på Scanias eget gymnasium samt jobbat 
för dem som elektriker. Under detta läsår har han varit med i KTH Formula Student och Bussnämnden. 
Han har också varit fritidsledare för barn på kollo. 
 
Theo uppskattade sin tid i nämnden och har ett allmänt intresse för bilar och att mecka i verkstaden. 
Därför söker han nu rollen som Busshusse. Theos vision för Bussnämnden är att fortsätta underhålla 
maskins fordon samt underlätta för maskinarna att boka dessa genom att integrera bokningssidan med 
maskinsektionens egen hemsida. 

Valberedningens utlåtande 
Theo har diskuterat nämndens framtid med nuvarande Busshusse och verkar ha god insikt i vad rollen 
innebär samt ett stort intresse och god kunskap kring fordon. Theo har även viss tidigare ledarerfarenheter 
som kolloledare vilket Valberedningen anser är nyttigt i rollen som ordförande för en nämnd. 
 
Valberedningen väljer därför att förorda och rekommendera Theo till rollen som Busshusse. 
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Kommunikationsnämndens ordförande, KNO 

Önskad profil 
Kommunikationsnämndens ordförande (KNO) tillsätter och leder Kommunikationsnämnden som 
ansvarar för sektionens PR och kommunikation gentemot sina medlemmar samt M- och P-studenternas 
kommunikation gentemot sektionen. Arbetsuppgifter inkulderar bl.a. hantering av Maskinsektionens 
sociala kanaler samt affischering. KNO sitter med i Maskinsektionens Ledningsgrupp (MLG) tillsammans 
med ordförande i övriga nämnder. Till posten som KNO söker Valberedningen en kandidat som är 
kreativ, kommunikativ, strukturerad samt har en vilja och förmåga att driva igenom projekt. 
Valberedningen ser även tidigare ledarerfarenhet som meriterande dock ej nödvändigt. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 1 

• Johan Rosén 

Johan Rosén  
Intervjuad av: Hana Bajrami, Gustav Westling 

Personligt brev 
Hej SM! 
 
Mitt namn är Johan Rosén, går andra året på DoP och jag söker i år rollen som KNO. Lite kort om mig, 
jag är 21 år gammal och kommer från Stenhamra, Ekerö utanför Stockholm och på fritiden så spelar jag 
gärna golf, är ute i naturen eller hänger med kompisar. På sektionen så har jag varit aktiv i KN i två år och 
jag har även varit med i Moment i två år, första året som logistikvärd och andra året som logistikchef. 
 
Anledningen till att jag söker rollen som KNO, är att jag tycker att det är viktig roll på sektionen samt det 
finns utvecklingspotential med den. Under mina två år i KN har jag reagerat på hur svårt det kan vara 
ibland att få tag på information om vad som händer på sektionen. I dagsläget sker nästintill all 
kommunikation via Facebook och alla nämnder, föreningar och kommissioner har sina egna konton. Det 
finns för- och nackdelar med detta, men jag skulle vilja jobba för en utökad användning av alternativa 
kommunaktionskanaler t.ex. mail eller hemsidan. Sen vill jag också avsluta lite saker som vi började med 
det här året men inte han avsluta pga den rådande situationen. 
 
Hoppas ni vill ge mig förtroendet som KNO och att vi ses på SM! 
Johan Rosén 
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Valberedningens beskrivning 
Johan går andra året på P-programmet och har i år varit logistikchef för Moment samt varit med i 
Kommunikationsnämnden för ett andra år. Han tycker att Kommunikationsnämndens arbete varit roligt, 
givande och väldigt viktigt för att maskinarna ska hållas underrättade om vad som händer på sektionen. 
Han har därför valt att söka rollen som KNO. 
Johans roll som logistikchef inom Moment har gett honom relevant ledarerfarenhet och förmåga att dra i 
många trådar samtidigt. Hans tid inom kommunikationsnämnden har gett honom insikt i hur den fungerar 
och kan förbättras. 

Valberedningens utlåtande 
Valberedningen anser att Johan är en ansvarsfull och engagerad person som har realistiska visioner för 
kommunikationsnämnden och dess utveckling. Johan har också relevanta erfarenheter som medlem i 
Kommunikationsnämnden samt goda ledarerfarenheter från sin roll som Logistikchef.  Valberedningen 
väljer därför att förorda och rekommendera Johan till rollen som Kommunikationsnämndens 
ordförande. 
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Näringslivsnämndens ordförande, NNO  

Önskad Profil 
Näringslivsnämndens ordförande (NNO) tillsätter och leder Näringslivsnämnden som har i uppgift att 
leda sektionens näringslivsverksamhet och således verka för att studenter och företag kommer närmare 
varandra. På kort sikt handlar ordföranderollen om att vara en naturlig nätverkare. Uppgifterna består i att 
knyta nya kontakter, koordinera spons- och eventsälj, planera och genomföra evenemang. 
Utvecklingsarbetet på längre sikt sker genom att följa upp och utvärdera verksamheten för att säkerställa 
att såväl studenter som företag är nöjda. NNO sitter även med i Maskinsektionens Ledningsgrupp (MLG) 
tillsammans med ordförande i övriga nämnder. Till posten som NNO söker Valberedningen någon som 
brinner för och ser vikten av att leda sektionens näringslivsverksamhet. Valberedningen ser även tidigare 
ledarerfarenhet som meriterande dock ej nödvändigt. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 1 

• Josefin Danielsson och Hanna Magnusson 

Josefin Danielsson och Hanna Magnusson 
Intervjuad av: Amanda Skärbo Jonsson, Ebba Leickt 

Personligt brev 
Hej SM! 
 
Vi heter Josefin Danielsson och Hanna Magnusson och vi studerar båda tredje året på Design & 
Produktframtagning. Tillsammans så söker vi posten som NNO, Näringslivsnämndens Ordförande, 
eftersom vi är riktigt taggade på att fortsätta utveckla och förbättra Maskinsektionens kontakter med 
näringslivet. 
 
Under våra hittills tre år på KTH har vi engagerat oss inom olika delar av sektionen, vilket ger att vi har en 
värdefull sammansättning av erfarenheter och kompetenser som gör att vi kompletterar varandra väldigt 
bra i rollen som NNO. Ett engagemang som vi båda har brunnit lite extra för är Moment, 
Maskinsektionens Arbetsmarknadsdagar. Josefin har varit med i projektet under tre år; som eventvärd 
2018, digital kommunikatör 2019 och nu senast projektledare 2020. Rollen som projektledare har 
inneburit huvudansvar för och uppbyggnad av projektet, ledarskap och regelbunden kontakt med företag 
inom näringslivet. Hanna har varit med i Moment som eventvärd 2019 och nu senast företagschef 2020. 
Hon var därmed ytterst ansvarig för att få in alla företag till mässan och eventen. Således förde hon också 
majoriteten av all kommunikation med dem.  
 
Direkt efter att vårt engagemang inom Moment tog slut i februari så har vi varit sugna på att arbeta vidare 
med näringslivsfrågor på Maskinsektionen samt fortsätta att utöka vår samlade kompetens och erfarenhet 
inom området. Petter och Daniel, NNO 19/20, har gjort ett fantastiskt jobb med att skapa en struktur och 
vision för nämnden, någonting som vi gärna fortsätter arbeta med. I rollen som nya ordförande vill vi 
styra upp en struktur och plan för långsiktiga relationer med företag. Detta vill vi bland annat göra genom 
att anordna roliga, intressanta och givande events där Maskinsektionens studenter får möjlighet att träffa 
sina potentiella framtida arbetsgivare. Vi ser fram emot att träffa er på SM för att berätta mer om våra 
idéer för nämnden och hur vi vill utveckla sektionens kontakt med näringslivet! 

Tack för er tid! 
Josefin Danielsson & Hanna Magnusson 
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Valberedningens beskrivning 
Josefin och Hanna går tredje året på Design- och produktframtagning. Tidigare på sektionen så har Hanna 
varit Företagschef i Moment 2020 samt varit med i Jipponämnden. Josefin har tidigare på sektionen varit 
med i Moment tre år varav ett år som Projektledare, varit med i Maskinsektionens mottagning två år, i 
Studienämnden ett år och Jubelspexet ett år. Josefin och Hanna satt båda i Moments Projektgrupp 2020 
och vill nu ta sig an ansvaret som Näringslivsnämndens ordförande (NNO) ihop. De tror att tillsammans 
kommer de kunna utveckla och fortsätta bygga upp Näringslivsnämnden. 
 
I rollen som NNO vill Josefin och Hanna utveckla erbjudandekatalogen för företagen och hålla 
regelbunden kontakt med företagen. Inom sektionen vill Josefin och Hanna ha närmare kontakt med 
nämnder och kommissioner som kan gynnas av företagskontakt och genom det kunna erbjuda företag 
olika paket. De har tankar på vilka event som lockar flest studenter och ideér på hur dessa ska 
marknadsföras. Josefin och Hanna vill att Näringslivsnämnden ska synas mer på sektionen och vill se över 
möjligheten till att ha events med andra sektioner till exempel caselösningar.  

Valberedningens utlåtande 
Valberedningen anser att med Josefin och Hannas gemensamma erfarenheter kommer 
Näringslivsnämnden vara i trygga händer. De båda har tidigare erfarenheter och konkreta exempel på hur 
Näringslivsnämnden ska kunna byggas vidare. De har tillsammans skapat en konkret vision och har många 
förbättringsförslag som skulle gynna resten av sektionen. De har även diskuterat med tidigare NNO om 
sina idéer och gått igenom det som har gjorts i nämnden detta verksamhetsår.  
 
Valberedningen väljer därför att förorda och rekommendera Josefin och Hanna till posten som 
Näringslivsnämndens ordförande. 
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Programansvarig Student M, M-PAS 

Önskad profil 
Rollerna som programansvarig student M (M-PAS) och programansvarig student P (P-PAS) innebär att 
man representerar M- respektive P-programmet vid möte med ITM, programråd och utbildningsråd. M-
PAS och P-PAS tillhör studienämnden, som företräder Maskinsektionen i utbildningsfrågor och 
studiemiljöfrågor. Till rollerna som M-PAS och P-PAS söker Valberedningen någon som har en vilja att 
förbättra kvaliteten på utbildningen. Rollen som programansvarig student för ditt program kräver en 
person som är självgående och har ett stort ansvarstagande, då arbetet rör studenternas studiesituation. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 1  

• Daniel Mahouk 
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Daniel Mahouk  
Intervjuad av: Daniel Gröttheim, Ebba Leickt 

Personligt brev 
Mitt namn är Daniel, är 36 år och har bestämt mig för att plugga efter att ha testat på arbetslivet som egen 
företagare och delvis inom försvarsmakten, men till slut så var det klart att inget övervinner kunskap och 
därmed bestämde jag mig att sätta mig på skolbänken igen och göra det jag egentligen sköt upp för länge. 
 
I fritiden så delar motor och fågel på mitt intresse, jag gillar motorer och att bli lite oljig på händer toppad 
med en MC tur vilket gör livet mer än toppen. 
 
Jag gillar att avla på vissa fågelarter och få fram nya arter efter flera generationer vilket ger mig en inblick 
av fåglarnas liv och beteende som är helt otroligt och spännande. 
 
Jag gillar att ta ansvar och att engagera mig i det jag är involverad i, som i det här fallet blir plugget, efter 
att ha bestämt mig att ägna de nästkommande fem åren åt kunskap och studier, och ännu bättre som 
Ingenjör. 
 
Jag sökte till PAS för att driva fram mitt program och få eleverna att trivas så gott det bara är möjligt och 
minnas sin tid i universitetet som bästa fem åren i livet. 
Har även i tanke att göra ett större projekt där elever från olika årskurser samarbetar i ett och samma 
projekt (större projekt) som skall representera Maskinsektionens elevsamverkan och kreativitet, där min 
preliminära tanke är en större glidare/flygfarkost som är helt fossilfri och uppfyller en samhällsviktig 
funktion, men lär ändras när elevstyrkan är samlad och röstning på projekt anordnas. 
 
Jag sökte till SNO för att engagera mig ännu mer i Studienämnden och göra vägen ännu kortare mellan 
oss elever och föreläsare, och försöka även att aktivera alla elever så att de bidrar med sina åsikter om 
kurserna och programmet, och se till att alla positiva ändringar gäller omgående och inte bara för framtida 
planeringar. 
 
Ambitionen är att alla så väl elever som föreläsare skall trivas och lyckas med programmet så att ALLA 
lyckas med sitt arbete med bästa möjliga resultat. 
 
I övrigt så är Maskinsektionen i KTH den bästa och förtjänar att fortsätta vara bäst i all 
framtid.  VINRÖTT ÄNDA IN I MÄRGEN så att säga. 
 
Med vänlig hälsning 
Daniel Mahouk M4 
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Valberedningens beskrivning 
Daniel går första året på M-programmet och har varit med i Studienämnden under det gångna året. Innan 
han började på KTH jobbade han som egenföretagare och delvis inom Försvarsmakten där han har samlat 
på sig värdefulla erfarenheter. 
 
Daniel beskriver sig själv som ansvarstagande och engagerad vilket är något han har fått utlopp för i 
Studienämnden under året. För att fortsätta detta arbete och eftersom han brinner för att programmets 
elever ska trivas på utbildningen väljer han nu att söka till M-PAS och M-SNO. Genom god diplomatisk 
kontakt med föreläsare och lärare vill han se till att kurserna fungerar bra för alla. 

Valberedningens utlåtande 
Valberedningen upplever att Daniel är investerad i Maskinsektionens utveckling och vill att både studenter 
och lärare ska lyckas vilket är positivt för rollen. Att han har tidigare erfarenhet från Försvarsmakten och 
eget företag ser Valberedningen som positivt.  
 
Dock verkar Daniel inte insatt i vad rollen innebär och ser lätt på arbetsbelastningen samt tidsåtgången 
och Valberedningen uppmanar därför SM att ställa frågor om detta. 
 
Valberedningen väljer därför att förorda och rekommendera Daniel till rollen som M-PAS. 
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Studienämndens ordförande M, M-SNO 

Önskad profil 
Studienämndens ordförande tillsätter och leder Studienämnden (SN) som bedriver studiebevakning på M- 
och P-programmen med ändamålet att förbättra nuvarande och kommande teknologers 
studieförutsättningar. SNO representerar Maskinsektionen i Utbildningsrådet och sitter även med som 
utskott i Maskinsektionens Ledningsgrupp (MLG). Till rollen som SNO söker Valberedningen personer 
som är ansvarstagande och har god organisationsförmåga. Kandidaterna bör värna om teknologernas 
studieförutsättningar och vara lyhörda för teknologers åsikter. Dessa bör även våga ge både konstruktiv 
kritik och beröm på möten med bland annat studievägledare, programansvariga och examinatorer. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 1  

• Daniel Mahouk 
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Daniel Mahouk  
Intervjuad av: Daniel Gröttheim, Ebba Leickt 

Personligt brev 
Mitt namn är Daniel, är 36 år och har bestämt mig för att plugga efter att ha testat på arbetslivet som egen 
företagare och delvis inom försvarsmakten, men till slut så var det klart att inget övervinner kunskap och 
därmed bestämde jag mig att sätta mig på skolbänken igen och göra det jag egentligen sköt upp för länge. 
 
I fritiden så delar motor och fågel på mitt intresse, jag gillar motorer och att bli lite oljig på händer toppad 
med en MC tur vilket gör livet mer än toppen. 
 
Jag gillar att avla på vissa fågelarter och få fram nya arter efter flera generationer vilket ger mig en inblick 
av fåglarnas liv och beteende som är helt otroligt och spännande. 
 
Jag gillar att ta ansvar och att engagera mig i det jag är involverad i, som i det här fallet blir plugget, efter 
att ha bestämt mig att ägna de nästkommande fem åren åt kunskap och studier, och ännu bättre som 
Ingenjör. 
 
Jag sökte till PAS för att driva fram mitt program och få eleverna att trivas så gott det bara är möjligt och 
minnas sin tid i universitetet som bästa fem åren i livet. 
Har även i tanke att göra ett större projekt där elever från olika årskurser samarbetar i ett och samma 
projekt (större projekt) som skall representera Maskinsektionens elevsamverkan och kreativitet, där min 
preliminära tanke är en större glidare/flygfarkost som är helt fossilfri och uppfyller en samhällsviktig 
funktion, men lär ändras när elevstyrkan är samlad och röstning på projekt anordnas. 
 
Jag sökte till SNO för att engagera mig ännu mer i Studienämnden och göra vägen ännu kortare mellan 
oss elever och föreläsare, och försöka även att aktivera alla elever så att de bidrar med sina åsikter om 
kurserna och programmet, och se till att alla positiva ändringar gäller omgående och inte bara för framtida 
planeringar. 
 
Ambitionen är att alla så väl elever som föreläsare skall trivas och lyckas med programmet så att ALLA 
lyckas med sitt arbete med bästa möjliga resultat. 
 
I övrigt så är Maskinsektionen i KTH den bästa och förtjänar att fortsätta vara bäst i all 
framtid.  VINRÖTT ÄNDA IN I MÄRGEN så att säga. 
 
Med vänlig hälsning 
Daniel Mahouk M4 
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Valberedningens beskrivning 
Daniel går första året på M-programmet och har varit med i Studienämnden under det gångna året. Innan 
han började på KTH jobbade han som egenföretagare och delvis inom Försvarsmakten där han har samlat 
på sig värdefulla erfarenheter. 
 
Daniel beskriver sig själv som ansvarstagande och engagerad vilket är något han har fått utlopp för i 
Studienämnden under året. För att fortsätta detta arbete och eftersom han brinner för att programmets 
elever ska trivas på utbildningen väljer han nu att söka till M-PAS och M-SNO. Genom god diplomatisk 
kontakt med föreläsare och lärare vill han se till att kurserna fungerar bra för alla. 

Valberedningens utlåtande 
Valberedningen upplever att Daniel är investerad i Maskinsektionens utveckling och vill att både studenter 
och lärare ska lyckas vilket är positivt för rollen. Att han har tidigare erfarenhet från Försvarsmakten och 
eget företag ser Valberedningen som positivt.  
 
Dock verkar Daniel inte insatt i vad rollen innebär och ser lätt på arbetsbelastningen samt tidsåtgången 
och Valberedningen uppmanar därför SM att ställa frågor om detta. 
 
Valberedningen väljer därför att förorda och rekommendera Daniel till rollen som M-SNO. 
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Jippomästare, JM 

Önskad profil 
Jippomästaren tillsätter och leder Jipponämnden (JN) som har som syfte att roa och glädja sektionens 
studenter med diverse jippon. JN har även som uppgift att värna om Maskinsektionens studentikosa 
traditioner. Jippomästaren sitter med i Maskinsektionens Ledningsgrupp (MLG) tillsammans med 
ordförande i övriga nämnder. Till posten som Jippomästare söker Valberedningen en kandidat som är 
organiserad och besitter en förmåga att motivera och engagera en grupp. Valberedningen ser gärna att 
kandidaten har konkreta idéer för vilka jippon som kan komma att utföras och mål för hur Jipponämnden 
ska utvecklas det kommande året. Tidigare ledarerfarenhet är meriterande men inget krav. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 0 
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Smörjkammarnämndens ordförande, SkO 

Önskad profil 
Smörjkammarnämndens ordförande (SkO) tillsätter och leder Smörjkammarnämnden (SkN) som är 
ansvarig för den fysiska miljön i Maskinsektionens sektionslokal. SkO agerar Maskinsektionens 
skyddsombud och ansvarar för SkN’s budgeterade medel. Andra arbetsuppgifter som posten är ålagd är 
uthyrning av sektionslokalen och bör även se till att SkN består av minst en representant från varje 
årskurs. SkO sitter med i Maskinsektionens Ledningsgrupp (MLG) tillsammans med ordförande i övriga 
nämnder. Till posten som SkO söker Valberedningen en person som är initiativtagande och känner sig 
bekväm med praktiskt arbete. Kandidaten bör ha en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för 
att Maskinsektionens sektionslokal ska fortsätta att vara en trevlig plats att vistas på. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 1  

• Kevin Lai 

Kevin Lai  
Intervjuad av: Hana Bajrami, Adam Alveteg 

Personligt brev 
Hej Maskin! 
Mitt namn är Kevin Lai och jag är inne på mitt andra år på P-programmet. Under mina två år har jag 
hunnit engagera mig inom KTHs basketlag, Moment som eventgruppledare samt ett år i SkN. 
 
Under min tid i SkN har jag lärt mig otroligt mycket. Till att börja med hur man förstör en vägg i Smörjis, 
blir hatad av akademiska hus och KTH samtidigt samt hur man köper in plastbestick som försvinner inom 
en månad. Om jag blir vald till SkO kommer min största prioritet vara att ordna nya bord och stolar. Jag 
vill också kämpa för en ny diskmaskin till smörjis. Sedan ser jag fram emot ännu mer skoj med framtida 
nämndmedlemmar.  
 
Vi ses på SM. 
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Valberedningens beskrivning 
Kevin började på P-programmet 2018 och har under detta år varit med i Moment samt 
Smörjkammarnämnden (SkN). Han är även aktiv i KTH basketklubb som han har varit med i sedan han 
började på KTH där han även varit lagkapten. Tack vare Moment har Kevin fått utveckla sin förmåga att 
kontakta företag, strukturera upp sin tid samt ta på sig ansvar. Detta har han sett som mycket givande då 
rollen som Smörjkammarnämndens ordförande (SkO) kräver stort ansvar, inte minst eftersom rollen även 
innefattar att vara Maskinsektionens skyddsombud.  

Som SkO vill Kevin fortsätta på det påbörjade projektet med att införskaffa nya stolar och bord till 
Smörjis. Han vill dessutom fortsätta på andra projekt som har dragit igång under detta år som exempelvis 
väggen bakom baren. Kevin har även tankar och idéer på nya projekt och vill att SkN ska fortsätta med 
samma höga ambitionsnivå som nämnden har haft under detta år.  

Valberedningens utlåtande 
Valberedningen anser att Kevin verkar vara väl insatt i vad rollen som SkO innebär. Han har stora visioner 
för utvecklingen av Smörjis och visar ett engagemang och driv att genomföra dessa projekt. Kevin tycker 
om att ta på sig ansvar vilket är viktigt i en roll där många olika projekt ska genomföras men även viktigt i 
rollen som Maskinsektionens skyddsombud. 

Kevin har stora ambitioner och idéer på många spännande projekt för Smörjis. Dock framgick det inte 
under intervjun hur dessa skulle genomföras och prioriteras. Valberedningen får uppfattningen av att 
dessa projekt är tidskrävande och därmed behöver vidare planering. 

Valberedningen anser att Kevin är medveten om det ansvar och de arbetsuppgifter som rollen som 
Smörjkammarnämndens ordförande innebär.  
 
Valberedningen har valt att förorda och rekommendera Kevin till rollen som Smörjkammarnämndens 
ordförande. 
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Surströmmingsakademiker, SA 

Önskad profil 
Surströmmingsakademikern (SA) tillsätter och leder Surströmmingsnämnden (MSN) som ansvarar för att 
organisera gastronomiska event en gång per läsperiod för att främja gastronomiska utsvängningar på 
Kungliga Maskinsektionen. SA ansvarar även för anordnandet av FISQ (Fulsittning Innefattande 
Surströmming och Quaffe) i Maskinparken under sommarhalvåret. SA sitter med i Maskinsektionens 
Ledningsgrupp (MLG) tillsammans med ordförande i övriga nämnder. Till posten som 
Surströmmingsakademiker söker Valberedningen en organiserad person som har ett intresse av att dela 
med sig av exotisk mat till sektionens medlemmar. Kandidaten bör besitta förmågan att motivera och 
engagera en grupp och har kreativa idéer på nya maträtter och delikatesser som förgyller vardagen på 
sektionen. 
Sökande 
Totalt antal sökande: 0  
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Tomteföräldrar 

Önskad profil 
Tomteföräldrarna har huvudansvaret för att anordna Phösningens tackkör samt Ettans fest som är 
Maskinsektionens största årliga fest. Under mottagningen ska Tomteföräldrarna rekrytera en grupp av 
Klubbnissar som de tillsammans med arrangerar tidigare nämnda fester. Till posten som Tomteföräldrar 
söker Valberedningen personer som är organiserade och brinner för att arrangera fest. Eftersom 
Tomteföräldrarna leder en stor grupp av Klubbnissar är det en fördel om de besitter förmågan att 
motivera och engagera andra. Tidigare ledarerfarenheter och erfarenhet av att arrangera fest är 
meriterande. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 1  

• Klara Strömmesmed och Ellenor Bodin 

Klara Strömmesmed och Ellenor Bodin  
Intervjuad av: Nils Henningsson, Daniel Gröttheim 

Personligt brev 
Hej SM! 
 
Mitt namn är Ellenor Bodin, en go och glad dalkulla på 22 vintrar som flyttat till storstan för att plugga. 
Jag går mitt första år på DoP och har under året varit med i Nissarna, vilket har gett mig fantastiska 
vänner som bidragit till att jag kommit in i studentlivet och den fina gemenskapen på Maskinsektionen. 
Till hösten ska jag som en del av SprÖPO vara med och bidra till att alla nya studenter får en grym start på 
sin studietid på KTH. Att även få vara med i Nissarna kommande år och då som Tomteförälder vore inte 
bara en stor ära, utan också en otroligt kul möjlighet till att få träffa ännu fler härliga människor! 
 
Jag heter Klara Strömmesmed, är 23 år från Göteborg och läser just nu första året på Designprogrammet. 
Hittills har jag varit aktiv på Maskinsektionen i Nissarna tillsammans med Ellenor och SKOJ i spexet. 
Under höstens mottagning välkomnar jag tillsammans med resten av KPH nya studenter till KTHs bästa 
sektion. Att dessutom få vara Tomteförälder och välkomna ett nytt gäng Nissar till Maskin hade varit 
drömmen! 
 
Som Tomteföräldrar kommer vi jobba för att tomtefamiljen ska bli den bästa någonsin! Vi vill att alla 
tomtenissar ska känna sig välkomna och inspirerade till både plugg och roliga tillställningar. Något vi vill ta 
vidare till nästa år är utvecklingssamtal, vilket våra chefer hade med oss och det kändes som en bra 
avstämning för att se till att alla trivs och mår bra. Vi vill verkligen jobba för att alla nya Nissar ska trivas 
och ha lika roligt under sitt första år som vi haft! Ett av våra största mål under året är att sittningarna ska 
minst lika roliga för Nissarna som de är för sittningens gäster. Vi vill utforska möjligheten att hitta nya 
spännande lokaler för sittningar som är för stora att rymma alla i vårt älskade Smörjis. Självklart vill vi 
även säkerställa att Smörjis får behålla sitt tillstånd till nästkommande år. Lyckas vi dessutom få spons till 
Ettans tror vi är det blir den fetaste festen genom tiderna! 
 
PUSS OCH KRAM 
Ellenor och Klara 
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Valberedningens beskrivning 
Klara och Ellenor går båda första året på P-programmet och var med i Klubbnissarna under nuvarande 
verksamhetsår, Klara är även med i Jubelspexet i år som SKOJ. De söker nu till Tomteföräldrar för att de 
vill fortsätta skapa den goda stämning som de beskriver att de hade i år så att alla känner sig välkomna.  
 
Enligt Klara och Ellenor är Klubbnissarna ett utmärkt sätt att få lära känna andra studenter från respektive 
program och vill jobba för att det ska var så nästa år. De vill även likt årets Tomteföräldrar hålla i 
utvecklingssamtal med Nissarna. Saker de vill utveckla i år är exempelvis att undersöka andra lokaler för 
Ettans Fest och möjligheter att få mer sponsorsamarbeten. 

Valberedningens utlåtande 

Från intervjun får Valberedningen uppfattningen att kandidaterna har fått goda erfarenheter från 
föregående år som Klubbnissar. De talar om hur man ska få god kommunikation inom gruppen och 
främja god sammanhållning vilket Valberedningen ser som positivt. De talar även om hur man ska få 
gästerna att sköta sig på festerna de anordnar för att inte riskera påtryckningar från THS och ITM. 

Kandidaterna talade inte så mycket om ekonomin och verkar inte helt pålästa angående praxis för 
Tomteföräldrarna. Valberedningen uppmanar därmed SM att fråga kandidaterna om dessa saker.  

Valberedningen väljer att förorda och rekommendera Klara och Ellenor till rollen som Tomteföräldrar. 
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Lysmask, LM 

Önskad profil 
Lysmasken leder och tillsätter Skärmnämnden (SkärmN) som är ansvariga för den gamla 
Stureplansskärmen som huseras i Smörjkammaren. I det kontinuerliga arbetet ingår att underhålla skärmen 
och att assistera sektionen i att programmera den. Eftersom användningsområdena för skärmen är 
nästintill oändliga innebär rollen mycket frihet. Till posten som Lysmask söker Valberedningen en idérik 
person som är organiserad och intresserad av teknik och programmering. Tidigare ledarerfarenhet är 
meriterande. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 0  
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Festledare, FL 

Önskad profil 
Festledaren tillsätter och leder Festgruppen som har ansvar för att anordna två stycken 
SAGA (SektionsAktivas GAsque) och minst en gasque per termin för Maskinsektionens alla 
medlemmar. Festledaren är ansvarig för Festgruppens budgeterade medel samt att sammanställa och 
uppdatera en festguide för sektionen. Som festledare sitter man också med som utskott i Maskinsektionens 
ledningsgrupp (MLG). Till posten som Festledare söker Valberedningen en kreativ och organiserad person 
som vill tillgodose Maskinsektionen med oförglömliga fester. Kandidaten bör även ha en god kommunikativ 
förmåga och ett strukturellt arbetssätt. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 1  

• Tom Guinachard 

Tom Guinchard  
Intervjuad av: Adam Alveteg, Hana Bajrami 

Personligt brev 
Mitt namn är Tom Guinchard och jag är 21 år gammal. Jag har under majoriteten av min barndom växt 
upp utanför Stockholm. 2007 flyttade jag tillsammans med min familj till Singapore. Att flytta till en helt 
främmande kontinent, med andra människor, kulturer och sedvänjor, var oerhört utvecklande. Detta 
äventyr har givit mig ett bredare perspektiv på världen samt en god värdegrund. 
 
Under min gymnasietid idrottade jag mycket. Jag fokuserade främst på fotboll och tennis, vilket jag 
spelade fram tills studenten. Under mitt andra år i gymnasiet startade jag, tillsammans med min kollega, ett 
företag som framförallt bedriver verksamhet inom hemsideutveckling, apputveckling och digital 
marknadsföring. Att vara VD för ett bolag har inneburit både stort ansvar och hårt arbete. Jag har varit 
ytterst ansvarig för våra fem anställda. Att hantera personal är en ständig utmaning men väldigt givande. 
 
Efter gymnasiet tjänstgjorde jag som värnpliktigt gruppchef på Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur. Detta 
var en 11 månader lång utbildning i allt från överlevnad till gruppdynamik och ledarskap. Förutom en 
gedigen utbildning medföljer även egenskaper av ansvarstagande och noggrannhet. Att hålla samman en 
grupp personer som är kalla, hungriga och blöta var oerhört givande. 
 
År 2019 inledde jag studier på KTH med inriktning maskinteknik. Jag har sedan start varit med i 
Festgruppen och assisterat i anordning av såväl interna som öppna sittningar. Jag har framförallt varit 
delaktig i matlagningsteamet, då matlagning är ett av mina stora intressen. 
 
Sammanfattningsvis har jag genom åren fått gedigen utbildning inom ledarskap både från idrott i yngre år 
men även från militär utbildning och som VD för Kjellberg & Guinchard AB.  
 
Jag tror att jag, med min erfarenhet, kan bidra till ett framgångsrikt år för Festgruppen, med många roliga 
tillställningar både för dem mest aktiva men även för de som inte är aktiva i sektionslivet. Det viktigaste 
för mig är att alla ska känna sig välkomna och väldigt taggade, på ett bra år, med roliga fester! 
 
Hälsningar 
Tom Guinchard 
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Valberedningens beskrivning 
Tom började på Maskinprogrammet 2019 och har under detta år varit engagerad i Festgruppen. Efter 
gymnasiet gjorde Tom lumpen där han var gruppchef för en grupp om åtta personer och under 2017 
startade han ett eget bolag som utvecklar appar åt företag. Företaget hade som mest fem anställda och i 
dagsläget arbetar Tom med företaget på deltid. 
 
Tom vill under året som Festledare anordna lite större evenemang som exempelvis galor men samtidigt 
hålla hög kvalitet på SAGA. Han vill att så många sektionsaktiva samt icke sektionsaktiva som möjligt ska 
få gå på roliga sittningar. 

Valberedningens utlåtande 
Valberedningen anser att Tom gav ett seriöst intryck under intervjun och har insikt i de ansvarsområden 
som en Festledare har. Tom har goda erfarenheter av ledarskap vilket är viktigt för rollen som Festledare 
eftersom Festgruppen är en stor grupp och behovet av att ta snabba beslut kan uppstå under sittningar 
och fester.  
 
Toms mål med rollen är att anordna roliga och lite större evenemang än tidigare. Dock framgick det inte 
under intervjun hur detta skulle verkställas. Valberedningen uppmanar därför SM att ställa frågor 
angående detta till den sökande. 
 
Valberedningen väljer att förorda och rekommendera Tom till rollen som Festledare. 
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Idrottsledare, IL 

Önskad profil 
Idrottsledaren tillsätter och leder Idrottsnämnden (IN) som har ansvar för att anordna och informera om 
idrottsaktiviteter för sektionens medlemmar. Idrottsledaren är ansvarig för den årliga skidresan som 
idrottsnämnden anordnar varje år samt för Idrottsnämndens budgeterade medel. Idrottsledaren sitter med 
i Maskinsektionens Ledningsgrupp (MLG) tillsammans med ordförande i övriga nämnder. Till posten som 
Idrottsledare söker Valberedningen efter en person som har ett stort intresse för idrott och vill främja 
idrotten inom sektionen. Kandidaten bör även ha goda ledaregenskaper och en god kommunikativ 
förmåga för att kunna nå ut till sektionens medlemmar om de olika eventen som anordnas. 
Sökande 
Totalt antal sökande: 2 

Observera att Valberedningen har valt att inte ge en rekommendation för denna post, då 
kandidaterna ansetts för jämna för att kunna göra en rättvis bedömning. 

• Moa Ahlstrand och Ludvig Nordling 
• Ellen Abrahamsson och Harriet Rundquist 
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Moa Ahlstrand och Ludvig Nordling  
Intervjuad av: Adam Alveteg, Ebba Leickt 

Personligt brev 
HEJ SM! 
Vi heter Moa Ahlstrand och Ludvig Nordling och vi söker till Idrottsledare 2020/2021! 
 
Vi går första året på Design och Produktframtagning samt Maskinteknik. Under året har vi 
varit aktiva i Maskinsektionen i bland annat Jubelspexet, Klubbnissarna och Idrottsnämnden. 
Vi har båda tyckt att det har varit ett väldigt bra och utvecklande första år och vill nu vara 
med att utveckla studentlivet för att ännu fler kan få ha lika kul som vi har haft! 
 
För oss är Idrottsnämnden en väldigt viktig del av Maskinsektionen eftersom det är en 
nämnd som bidrar till att studenter kan ha kul och umgås tillsammans genom ett gemensamt 
intresse: IDROTT! Samtidigt som det bidrar till mental och fysisk hälsa. Vi vill därför utveckla 
Idrottsnämndens verksamhet för att fler studenter kan ta del av våra fantastiska 
idrottsevenemang. 
 
Genom våra egenskaper kompletterar vi varandra och kommer tillsammans att passa bra 
som Idrottsledare. Med vår goda förmåga att leda en grupp och positiva inställning kommer 
vi göra allt för att Idrottsnämnden ska bli så bra den kan bli! 
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Valberedningens beskrivning 
Ludvig och Moa går första året på maskin respektive design- och produktframtagning och har under detta 
år varit aktiva i idrottsnämnden. Innan KTH gjorde Ludvig lumpen där han var gruppchef och fick 
gruppchefsutbildning. Under året har båda varit med i Jubelspexet som preko respektive kör och Moa har 
dessutom varit med i Klubbnissarna. De har båda en lång relation till idrotten där de sedan tidig ålder har 
varit aktiva inom en mängd olika sporter. 

I rollen som Idrottsledare vill Ludvig och Moa nå ut till så många som möjligt i sektionen för att 
informera om de månadsenliga idrottsevenemang som de vill arrangera och har planer på att testa nya 
sporter. De vill även upplysa sektionens medlemmar om möjligheterna att vara med i innebandylaget som 
de tycker har kommit lite i skymundan. Ludvig och Moa har även idéer på nya evenemang såsom en 
turnering med andra sektioner.  

Valberedningens utlåtande 
Valberedningen anser att Ludvig och Moa har höga ambitioner för Idrottsnämnden och har många 
konkreta ideér för dess utveckling. De har pratat med tidigare Idrottsledare och verkar vara insatta i vad 
rollen innebär. Ludvig och Moa har bakgrund från olika grupper vilket kan ge dem en bra varierad grund i 
deras gemensamma ledarskap.  
 
Valberedningen har valt att förorda Ludvig och Moa till rollen som Idrottsledare. 
  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Valberedningen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr  Postadress Kontaktuppgifter 
Valberedningen 802010-5246  Valberedningen valberedningen@m.kth.se 
Utskriftsdatum Webbplats  Maskinsektionen, THS Sida 
2020-05-05 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm 29 (34) 

Ellen Abrahamsson och Harriet Rundquist  
Intervjuad av: Adam Alveteg, Ebba Leickt 

Personligt brev 
Hej! Våra namn är Harriet Rundquist och Ellen Abrahamsson och vi söker tillsammans till 
nästa års idrottsledare. Vi är 22 år gamla och börjar vårt tredje år på DOP till hösten. Under 
dessa två år på KTH har vi samlat på oss erfarenheter från lite olika håll på sektionen: 
Jag, Harriet, har varit med i IN i två år, Spexmästeriet detta år och deltagit i förra årets 
mottagning och ska även vara med i årets. 
 
Jag, Ellen, har under detta år medverkat i IN, varit med i förra årets mottagning och kommer 
även delta i mottagningen detta år.  
 
Vad betyder idrott för oss? Idrotten har alltid spelat en stor roll i våra liv. Allt ifrån att tävla 
på hög nivå inom fäktning och fotboll, till att få möjligheten att träffa nya människor som ger 
oss motivation och inspiration. Allt roligt som vi har upplevt inom idrotten vill vi ge tillbaka 
och sprida inom sektionen, så som en aktiv hälsa men framför allt möjlighet att träffa nya 
personer med liknanden intressen.   
 
Vårt mål med IN som grupp nästa år är såklart att ha så kul som möjligt. Vi tror även att om 
gruppen känner sig så bekväma som möjligt med varandra, så kommer också eventen att bli 
så bra som det bara går. Att få alla i gruppen att vilja delta och att alla får känna att de tillhör 
ett nytt umgänge, kommer resultera i en kul och spännande tid på sektionen. 
 
Vårt mål med IN för sektionen är att vi vill som nästa års idrottsledare kunna sprida mycket 
energi och glädje, men också inspirera och motivera fler tjejer. Ett förslag till förändring vi gärna vill göra 
är att hålla igång korpenlagen för både fotbollen och innebandyn, samt trycka på att dessa lag är öppna för 
alla. Detta för att ge en större spridning på alternativ till motion och samtidigt kunna erbjuda nya 
umgängeskretsar. Ett annat förslag till förändring inför nästa år gäller skidresan. Eftersom vi båda är 
väldigt intresserade av skidåkning, har vi funderat mycket kring alpresan. Vi är alla studenter, vilket 
betyder att plånboken inte är den tjockaste. Därför skulle vi vilja lägga till en kortare resa till svenska 
fjällen där kostnaden inte har lika stor påverkan på deltagandet. 
 
Vi två ser mycket fram emot att få leda IN under nästa år. Då båda har tidigare erfarenhet av 
ledarskap, är vi övertygade om att vi kommer fixa rollen som idrottsledare galant! Nu hoppas 
vi att ni på SM fått ett gott intryck och vill se oss som nästa års Idrottsledare! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Harriet Rundquist och Ellen Abrahamsson 
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Valberedningens beskrivning 

Ellen och Harriet går sitt andra år på maskinsektionen och båda har varit aktiva i Idrottsnämnden under 
detta verksamhetsår, Harriet har dessutom varit med i nämnden föregående år. Utöver Idrottsnämnden 
har de båda varit med i Phösningen samt att Harriet har varit med i Spexet detta år som SM. Båda har 
testat på en stor variation av idrotter och har utövat fotboll respektive fäktning på hög nivå. De har 
dessutom varit tränare inom dessa sporter. 

I rollen som Idrottsledare vill Ellen och Harriet satsa på att få igång korpenlaget inom fotboll och försöka 
att få med så många intresserade som möjligt oavsett tidigare erfarenhet och ambitionsnivå. De vill även 
undersöka möjligheten att ha ett lag inom innebandy under hösten för att sedan gå över till fotboll under 
våren. Gällande den årliga skidresan vill de undersöka möjligheten att anordna ytterligare en kortare 
skidresa inom Sverige för att fler ska ha en möjlighet att åka skidor. 

Valberedningens utlåtande 
Valberedningen anser att Ellen och Harriet visar på stort engagemang och intresse för Idrottsnämndens 
utveckling. De har många konkreta ideér för hur Idrottsnämnden ska ta nästa steg och involvera hela 
sektionen. De har stor insikt i vad rollen innebär och har tidigare erfarenheter inom sport samt ledarskap.  
 
Valberedningen har valt att förorda Ellen och Harriet till rollen som Idrottsledare. 
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Jubelspexets Directeur 

Önskad profil 
Jubelspexets Directuer är ansvariga för att samordna Maskinsektionens årliga spex. Till posten söker 
Valberedningen efter personer som har stort intresse för spexet och har idéer på hur Jubelspexet ska 
kunna förbättras både för medlemmarna och för publiken. För rollen krävs det att ha god 
kommunikationsförmåga, ha förmågan att kunna leda och stötta chefsgruppens arbete samt kunna planera 
och koordinera. Tidigare ledarskapserfarenheter och erfarenheter inom spexet är meriterande, men inget 
krav. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 1  

• Ludvig Wingårdh och Sofia Linde 
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Ludvig Wingårdh och Sofia Linde  
Intervjuad av: Daniel Gröttheim, Gustav Westling 

Personligt brev 
Nämen hallå där SM! 

Vi som söker Directeurer heter Sofia och Ludvig och vi är så himla taggade på att få presentera vår vision 
för er alla. Men först lite mer om oss! 

Hejsan SM! Jag heter Sofia, fyller snart 23 år och har vuxit upp här i Stockholm. Jag började direkt efter 
studenten 2016 på Design- och Produktframtagning och visste redan då att Jubelspexet var något för mig! 
I höst kommer jag dels läsa några masterkurser inom innovationsledning och produktutveckling men även 
göra klart rester från kandidaten. På sektionen har jag engagerat mig i Jipponämnden och suttit med i 
Valberedningen, båda superroliga erfarenheter! Under mina tidigare år i Spexet har jag varit med i SKOJ 
17, SKOJ 18, Sopran i Kören 19 och i år spelar jag cello i Orquestern. Jag har dessutom suttit med i 
Scenografirådet under ett av mina tidigare år. Utöver att plugga och spexa tycker jag om att löpträna, 
dricka kaffe, spela piano och cello samt att sjunga! 

POK & Over to you Ludde! 

Tjena SM! Jag heter Ludvig och är en 25 år gammal halvskåning, född och uppvuxen i Stockholm. Jag har 
bott här hela livet minus ett par år när jag bodde i San Francisco. Jag började på KTH 2014 på Arkitekt, 
men bytte efter ett år till Maskinteknik! Här har jag varit sen dess med undantag för ett sabbatsår innan 
mastern, och börjar i höst mitt andra år på mastern inom Teknik och Hållbar Utveckling. Jag har under 
mina år i Spexet varit med i Dekoren 16, Dekoren 17, C-Dekor 18, och nu i år är jag C-Orquester. I övrigt 
på sektionen har jag varit med i Mottagningen och i Moment. På fritiden har jag sysslat mycket med musik 
och fotboll. Over and out! 

Vi tycker att Spexet är det absolut roligaste vi har gjort på sektionen! Men för att göra Spexet ännu 
härligare vi vill jobba med ett större fokus på spexarnas välmående. På SM kommer vi gå in mer på vad 
det innebär för spexets olika processer och våra tankar kring spons, men som vi ser det är den främsta 
utmaningen nästa år pusslet som ska läggas mellan spexåren och det överlapp som kommer ske under 
hösten. Därför kommer det vara extra viktigt att jobba med kommunikationen grupper emellan för att 
slippa onödig stress! 

Genom att lägga grunden för och vidareutveckla Spexet med ett stort leende på läpparna hoppas vi kunna 
ge allt vi har till Spexet och skapa det roligaste spexåret någonsin! Under det senaste året har vi utvecklat 
ett bra samarbete, smidig kommunikation och haft så himla kul tillsammans, och att då ta med oss det och 
få vara era Directeurer i ett helt år skulle verkligen vara fantastiskt! 

Vi saknar er alla! POK <3 

Ludde & Fia 
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Valberedningens beskrivning 
Ludvig började på M-programmet 2015 och går nu mastern inom Teknik och Hållbar utveckling. Under 
sina på på Maskinsektionen har han varit engagerad på ett antal håll: Jubelspexet fyra gånger varav två år 
som chef, Mottagningen och Moment. Sofia började på P-programmet 2016 och ska gå master inom 
Innovationsledning och Produkutveckling. På sektionen har även hon varit engagerad i Jubelspexet under 
fyra uppsättningar varav ett som medlem i Scenografirådet samt Jipponämnden och Valberedningen. 
Ludvig och Sofia är båda medlemmar i årets Spexorquester. 
 
Ludvig och Sofia söker nu till Directeurer för Jubelspexet med ambitionen att skapa ett bättre och mer 
hållbart spex med fokus på medlemmarnas välmående. Detta ska göras genom att minska tidsåtgången för 
att sänka stressnivåerna samtidigt som den goda gemenskapen och välfungerande organisationen 
Jubelspexet byggt upp genom åren behålls. Tillvägagångssätt som förbättrad planering och genomtänkt 
ambitionsnivå är enligt dem i fokus. Situationen med COVID-19 ska hanteras genom regelbunden kontakt 
med årets Directeurer och god planering. 

Valberedningens utlåtande 
Valberedningen anser att Ludvig och Sofia gav ett seriöst intryck under intervjun och har god insikt i vad 
som krävs för att vara Directeurer för Jubelspexet. De har genom sin långa erfarenhet som spexare en 
mogen syn på vad som gör ett spex bra och hur det kan utvecklas. Med sina välutvecklade tankar och 
ambitioner kring ett hållbart spex får Valberedningen uppfattningen att de kommer att göra Jubelspexet 
bättre för dess medlemmar. Det märks under intervjun att de har jobbat tillsammans tidigare då deras 
personkemi är bra. Fortsättningsvis upplever Valberedningen att de har en bra plan för hur de ska hantera 
situationen med COVID-19 samt försäkra att Jubelspexet 2021 inte inkräktar på årets Spex. När det 
kommer till rekrytering och ledarskap upplever Valberedningen att Ludvig och Sofia inte har ett helt 
tydligt tillvägagångssätt gällande rekryteringen av chefsgrupp samt hur deras vision ska förmedlas och 
uppmanar därför SM att ställa frågor gällande detta. 
 
Med den långa erfarenhet och det brinnande engagemang för Jubelspexet anser Valberedningen att Ludvig 
och Sofia skulle göra ett bra jobb som Directeurer för Jubelspexet. 
 
Valberedningen väljer därför att förorda och rekommendera Ludvig och Sofia till rollen som Directeurer 
för Jubelspexet. 
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Projektledare DoP-Expo 

Önskad profil 
DoPExpo är tänkt att vara en mässa för utställning av produkter gjorda av studenter från P-programmets 
årskurser 1-3. Projektet leds av dess projektledare och ska ha en tillhörande bankett som riktar sig till 
studenter på civilingenjörsprogrammen Maskinteknik och Design och produktframtagning.  
 
Tyvärr har inte DoPExpo anordnas på flera år vilket skulle innebära att den tillsatta projektledaren att ta 
kontakt med relevanta lärare och se över möjligheterna att starta upp DoPExpo på nytt. Projektledaren är 
ytterst ansvarig för DoPExpo, dess budgeterade medel och kontakten med lärare och företag. 
 
Till posten som Projektledare för DoPExpo söker Valberedningen en driven person som har ett stort 
engagemang för projektet. Kandidaten bör vara ansvarstagande, noggrann och bra på att samarbeta med 
andra. Tidigare ledarerfarenhet är meriterande men inget krav. 

Sökande 
Totalt antal sökande: 0  

 
 
 


