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VERKSAMHETSPLAN 2018/2019 

INTRODUKTION 

Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge 

organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2018/2019 fortsätter 

att förankra Maskinsektionen som en del av THS men också för att ytterligare utveckla det goda 

samarbete sektionen har med KTH. Vidare syftar verksamhetsplanen till att lyfta upp viktiga 

utvecklingsområden inom sektionens struktur, engagemang och utbildningsbevakning. 

Syftet med verksamhetsplanen 
Syftet med verksamhetsplanen är att möjliggöra kontinuitet i organisationen. Den är en 

riktningsgivare och ett verktyg som tillsammans med andra styrdokument bygger verksamheten och 

skapar långsiktighet. 

Verksamhetsplanen ger Maskinsektionen direktiv till hur organisationen skall utvecklas och behandlar 

således strategisk förändring av den löpande verksamheten. Det behandlar inte den löpande 

verksamheten eller normal utveckling av densamma (t.ex. ”Maskinsektionen skall öka antalet 

medlemmar”) och ger heller inte direktiv om hur de angivna målen skall uppnås och samverka med 

befintlig verksamhet. Det är upp till de förtroendevalda att konkretisera och verkställa 

verksamhetsplanen. 

Verksamhetsplanens utformning 
Verksamhetsplanen bygger på erfarenheter och arbete från tidigare verksamhetsår. Utformningen av 

verksamhetsplanen har tagits fram med förhoppningen av att skapa en struktur som leder till bättre 

kontinuitet och som främjar långsiktighet. 

Dokumentet är uppdelat i ett antal huvudkapitel som härstammar från THS vision: utbildning, 

framtid, studiesocial vardag och fritid; samt fundament. De fyra förstnämnda motsvarar de områden 

som THS verkar inom. Det sistnämnda, fundament, omfattar de organisatoriska faktorer och 

förutsättningar som måste fungera för att THS Centrala verksamhet skall kunna bedrivas smärtfritt 

och växa. Därför anpassas detta kapitel för att bättre passa Maskinsektionens verksamhet. Som 

nämnt är förhoppningen med utformningen att möjliggöra mer långsiktighet. 

Verksamhetsplanen är även uppdelad i mål och visioner där visioner är mer långsiktiga och mål något 

som bör gå att konkretisera och utföra under ett verksamhetsår. 

Som komplement till verksamhetsplanen finns för styrelsen att tillgå så kallade vardagsspråkliga 

kommentarer. Dessa skrivs av avträdande efter bankandet av kommande års verksamhetsplan och 

överlämnas till tillträdande styrelse vid lämpligt tillfälle. De vardagsspråkliga kommentarerna är 

förslag och tips på hur styrelsen kan arbeta mot visionerna i detta dokument med syfte att underlätta 

för den nyskapade styrelsen att komma igång i sitt arbete. 
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VISIONER 

1. Utbildning 

1.1.  Hög medvetenhet på sektionen om 

utbildningsbevakningens betydelse 
1.1.1. Skapa ett kontinuerligt informationsflöde med utbildningsbevakningens prestationer. Se till att 

Studienämnden kan få upp info på skärmarna i M-korridoren. Uppmuntra Studienämndens 

representanter att gå upp oftare under föreläsningar och presentera sig själva. 

1.2. Teknologer på Maskinsektionen vill påverka och vet 

hur man påverkar utbildningen 
1.2.1. Skapa del på hemsidan med kontaktformulär till Studienämnden.  

1.2.2. Skapa en kontakttavla med Studienämndens medlemmar och masterrepresentanter. 

1.2.3. Studienämnden ska verka för att göra det tydligare att söka kurser inför kursvalet - typ 

direktlänkar eller guide till vart man hittar allt. 

 

1.3. Det finns utbildningsbevakning för samtliga 

maskinrelaterade utbildningar  
1.3.1. Kontrollera att lärarna på valfria- och masterkurser samlar in åsikter via en kursutvärdering. 

1.4. Maskinsektionen skall bedriva och främja verksamhet 

som stimulerar inlärning 
1.4.1. Upprätta en projektgrupp som samlar in studieguider och föreläsningsanteckningar så att de 

finns tillgängliga på hemsidan. 

1.5. Maskinsektionen skall bidra positivt till KTH:s externa 

anseende 
1.5.1. Undersöka om Maskinsektionen har möjlighet till att marknadsföra programmen på 

gymnasieskolor, mässor m.m. Alternativt säkerställa att sektionens verksamhet inte bidrar 

negativt. 
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2. Framtid 

2.1. Maskinsektionen erbjuder teknologer verktyg och 

kompetensutveckling som rustar dem inför arbetslivet 
2.1.1. Fortsätta arbetet med alumninätverk och mentorprogram. Eventuellt tillsätta projektledare. 

Inför mentorprogram, starta småskaligt för möjlighet att utvidga 

2.1.2. Arrangera endagarsevent som tillåter studenten att få större inblick i företags arbetssätt. 

2.2. Maskinsektionen har en attraktiv plattform för företag 

att annonsera och exponera arbetsmöjligheter för 

studenterna. 
2.2.1. Införa en näringslivspolicy och strukturera upp företagskontakterna på sektionen. 

 

2.3. Maskinsektionen har ett genomgående hållbart 

arbetssätt som gynnar miljön. 
2.3.1. Utvärdera sektionens aktiviteter utifrån ett miljöperspektiv och med hänsyn till 

miljöcertifieringar. Till exempel införa källsortering i Smörjis och börja utreda digitalisering av 

bokföringen och handlingar.g 
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3. Studiesocial vardag 

3.1. Sektionslokalen möter teknologernas och 

verksamhetens dagliga behov och är välkomnande för 

alla maskinstudenter 
3.1.1. Undersök medlemmarnas behov och lägg upp en plan för arbete därefter.  

3.1.2. Skapa en offentlig bokningskalender för Smörjis. 

3.1.3. Serveringsansvariga och de som jobbar i Smörjis ges en genomgång på hur man ska sköta 

lokalen. 

3.1.4. Skapa tydliga riktlinjer för hur gemene Maskinare håller lokalen i godtagbart skick och 

bibehåller premiumkänslan. 

3.2. KTH och Maskinsektionen värnar om jämlikhet, 

mångfald och likabehandling bland teknologer och 

anställda 
3.2.1. Styrelsen upplyser MLG-medlemmar om att sköta sitt arbete i enlighet med THS JML-policy.  

3.2.2. Öka medvetenhet hos gemene teknolog hur denne skall hantera problem relaterade till 

jämlikhet, mångfald och likabehandling. Uppmuntra förtroendevalda att läsa kursen ”MH1023 

– Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella 

miljöer”. 
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4. Studiesocial fritid 

4.1. Maskinsektionen har ett mångfacetterat och kreativt 

studentliv 
4.1.1. Arrangera event med hög attraktionsfaktor för att etablera sektionen på KTH. Exempelvis 

Kravallen eller Frackgasquen. Jubelspexet är även det ett bra exempel. 

4.1.2. Anordna fler event tillsammans med andra sektioner. 

4.1.3. Arbeta för att införa fler alkoholfria event inom sektionens verksamhet. 

4.1.4. Uppmuntra kortare engagemang/projekt av sektionsmedlemmar.  Förstärk projektrekrytering 

med av styrelsen valda projektledare.  

4.1.5. Arbeta för att införa fler öppna event där alla sektionens medlemmar är inbjudna. 

4.2. Studerande vid Maskinsektionen har bred möjlighet till 

idrottsengagemang 
4.2.1. Marknadsför Idrottsnämndens aktiviteter för att få fler att vara med. 

4.2.2. Kombinera vissa av Idrottsnämndens aktiviteter med andra nämnder för att göra de mer 

attraktiva. 
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5. Fundament 

5.1. Maskinsektionens teknologer känner till och förstår THS 

verksamhet 
5.1.1. Tillgängliggör informationsmaterial som förtydligar kopplingen mellan THS centralt och lokalt 

på hemsidan. 

5.2. Maskinsektionen har en långsiktigt och hållbar 

ekonomi 
5.2.1. Utbilda nämndordföranden i deras ekonomiska ansvarsroll. 

5.2.2. Utvärdera hållbara utgifter så att pengar inte läggs på hög eller spenderas i onödan. 

5.2.3. Skapa en lathund för hur man gör en kvittoredovisning. 

5.3. Maskinsektionen har en strukturerad och regelrätt 

alkoholhantering 
5.3.1. Anpassa hur sektionen hanterar alkohol så att egenkontroll mot alkohollagen förenklas.  

5.3.2. Skapa dokumenterade rutiner som förenklar alkoholhanteringen. 

5.3.3. Skapa rutin för alkoholhantering under skiften. 

5.3.4. Utbilda festansvariga i hur man hanterar alkohol. 

5.4. Maskinsektionen bedriver en verksamhet som är 

genomsyrad av THS Värdegrund 
5.4.1. Informera om THS värdegrund, länka vidare till THS information. 

5.4.2. Genomför utvärdering av verksamheten baserat på THS värdegrund. 

5.5. Maskinsektionen jobbar framåt med att förbättra 

sektionens inbördes samarbete 
5.5.1. Utvärdera MLGs roll och fortsätt med integreringen i verksamheten. 

5.5.2. Inför en mall för MLGs arbete för att bibehålla samarbetet och effektiviteten. 

5.6. Maskinsektionen jobbar mot ett transparent 

informationsflöde som alla medlemmar kan ta del av 
5.6.1. Kontinuerlig rapportering från styrelsen i form av till exempel månadsbrev, 

information på tv:n i M-korridoren och sociala medier. 

5.6.2. Ökar användandet av sociala medier för att visa vad som görs. 

5.6.3. Utvärdera vilka kommunikationsplattformar som används. 

5.6.4. Inför event med styrelsen för att ge medlemmarna möjlighet att få en inblick i 

styrelsens arbete. 
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5.7. Maskinsektionen har en rättvis rekrytering i sina olika 

organ 
5.7.1. Utvärdera och omarbeta rekryteringspolicyn. 


