Ordförande, Vice, Sekreterare
Valberedningen har valt att lämna upp till SM för Julia Nordholm till
posten Ordförande, Vice Ordförande samt Sekreterare.
Julia har under sin tid på KTH suttit på ansvarsposter både inom
sektionen och THS Centralt. Detta år har hon suttit som
Mottagningssamordnare på THS vilket är ett förtroendeuppdrag på heltid.
Hon har även suttit som både Vice Ordförande och Mottagningsansvarig
student för sektionen. Hon brinner för studentlivet och vill hjälpa
sektionen så mycket det bara går. Hon kan behöva göra ett utbyte till
våren då hon behöver gå av den post hon möjligtvis skulle sitta på men
tills dess vill hon gärna hjälpa den nya styrelsen att komma igång. Julias
grundidé handlar om att fortsätta driva ett bra arbete i sektionen och
hjälpa de som vill för sektionens bästa. Alla tre posterna som Julia söker
ser hon som poster där hon kan ge stöd till andra i sektionen.

Alexander Sjölund

Valberedningen har valt att förorda Alexander Sjölund till Kommité- och
nämndansvarig student.
Alexander har detta år suttit på posten PAS och jobbat mycket med
studenternas önskan och tankar. Detta år vill han fortsätta med studie
bevakningen inom styrelsen och göra sitt bästa för att hjälpa studenter
med frågor och önskemål. Alexander har läst in sig på våra stadgar och
policys för att klara av sin roll med bästa möjliga förmåga. Han vill under
sitt år skapa ett bredare studentnätverk och ska a en närmare dialog
med lärare och skolledningen där det skulle behövas. Han vill utveckla
arbetet och göra sitt bästa för att hjälpa studenter med deras frågor och
idéer.

Ester Lindstedt Hidiri & Felicia Larsson

Valberedningen har valt att förorda Ester Lindstedt Hidiri samt Felicia
Larsson till posten Klubbmästare.
Ester och Felicia har har under sitt första år på KTH varit engagerade i
ertalet utskott inom sektionen. Dem har under året suttit som ansvariga
för evenemang och har utbildningar inom FEST och STAD. Känslan av att
göra något roligt för andra är det som främst driver Ester och Felicia i
deras arbete inom sektionen. Som Klubbmästare vill dem jobba hårt för
att få en ännu tajtare grupp samt få Festeriet att växa på campus.
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Julia Nordholm

Evelyne Åkerlund

Valberedningen har valt att lämna det upp till SM för Evelyne Åkerlund till
posten Ordförande.
Evelyne har tidigare gått ett år på Samhällsbyggnad och under sitt år har
hon försökt hålla sig uppdaterad i mötesprotokoll och deltagit på
Samhällsbyggnads SM. Evelyne drivs av att få påverka och göra gott för
sina medstudenter. Hon vill gärna under sitt år se till att allt kommer i
rullning igen nu efter Covid-pandemin.

Fanny Cullborg

Valberedningen har valt att förorda Fanny Cullborg till posten ekonomiskt
ansvarig för A-baren.
Fanny har precis börjat sitt första år på arkitekturprogrammet men har
genom kompisar tidigare gått på A-bar och gillat dem väldigt mycket.
Hon har hört att A-baren tyvärr har varit vilande under pandemin men ser
nu ett stort värde i att dra igång verksamheten igen och en stor vilja att
utveckla den. Hon vill bjuda in personer som kan vara relevanta senare i
utbildningen och göra A-baren till en kreativ plattform likväl som en där
man kan skapa kontakter. Fanny har tidigare erfarenhet av både
ledarskap och ekonomi då hon jobbat inom mode samt skapat ett eget
företag där hon fått grundläggande kunskaper om bokföring och budget.
Fanny söker tillsammans med Emil och Miranda, de alla tre delar en
vision för A-baren och har på förhand pratat om att de vill jobba ihop och
tror de kan komplettera varandra bra.

Emil Bergman och Miranda Lishajko

Valberedningen har valt att förorda Emil Bergman och Miranda Lishajko till
posten Barmästare.
(Miranda hade tyvärr inte möjlighet att vara med på intervju men Emil var
och talade både för honom själv och Miranda)
Emil och Miranda ser fram emot att plocka upp stafettpinnen efter
tidigare barmästare och föra vidare traditionerna om A-baren. De ser det
som viktigt att bevara andan av A-baren men ser även mycket
utvecklingspotential. Exempel skulle de vilja ha samarbeten med andra
skolor eller yrken som arkitekterna kommer jobba med i framtiden. De
skulle även vilja använda det som en kreativ plattform för att dela med sig
av vad studenterna gör på skolan till både andra och varandra. De ser

fram emot att skapa en plats för studenterna att trä a personer de
vanligtvis inte trä ar. De vill även sätta ihop en grupp som har väldigt
roligt tillsammans, inte bara när man jobbar bakom baren, och som kan
utmana varandra med roliga koncept på barerna. Emil och Miranda söker
tillsammans med Fanny, de alla tre delar en vision för A-baren och har på
förhand pratat om att de vill jobba ihop och tror de kan komplettera
varandra bra.

Gottfrid Björk

Valberedningen har valt att förorda Gottfrid Björk till posten Lokalansvarig
student, sekreterare samt Eventansvarig student.
Gottfrid har genom sina tre år på sektionen hunnit engagera sig i och få
inblick i många olika delar av sektionen. Senaste året har han suttit som
Eventansvarig student där han startat igång verksamheten efter
uppdelningen av Event till event och gasque-utskotten. Han är speciellt
stolt över bredden på aktiviteter de har genomfört samt hur många event
de har lyckats genomföra under året sett till hur många aktiva de varit
under året. Detta är något han gärna skulle fortsätta utveckla samt att
öka engagemanget inom utskottet om han skulle sitta ett år till. Utöver
detta har han även varit aktiv inom olika delar av mottagningen och suttit
med i styrelsen ett år. Som Lokalansvarig student eller sekreterare ser
han att han skulle kunna bidra med mycket erfarenhet från sitt
engagemang samt en inblick i era utskott men även central verksamhet
och styrdokument. Han ser fram emot att få använda sin kunskap han
samlat på sig för att stötta styrelsen och sektionen i dess arbete samt
bidra med ett lugn och kunna vara en stabil punkt.

Ivar Svensson och Staffan Eklund

Valberedningen har valt att lämna upp till SM för Ivar Svensson samt
Sta an Eklund till posten Mottagningsansvarig student.
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Under Ivar och Sta ans första år på sektionen har de båda engagerat sig
starkt i mottagningen. Båda två satt med i ansvarsgruppen där Ivar även
satt som ekonomiansvarig för Mottagningen. De tycker att dem
tillsammans är ett väldigt bra lag som kompletterar varandra väl. Under
sitt år vill dem hålla hårdare i underlag från tidigare år och att arbetet från
år till år endast bör ändras lite grann. Deras driv kommer ifrån glädjen för
att jobba med mottagningen och se den komma till skott på hösten.
Tillsammans vill de för na arbetet så att framtida mottagningar får det
lättare.

Leo Julin
Valberedningen har valt att förorda Leo Julin till posten Ekonomiansvarig
för Festeriet.
Leo har tidigare erfarenhet av styrelsearbete från sin elevkår i gymnasiet
där han jobbade nära ekonomiansvarig och lärde sig en hel del. Under
början av hösten har han fått upp ögonen för Festeriet som förening och
vill gärna ta lite extra ansvar. Leo är noggrann och drivs av en vilja att
göra sitt arbete ordentligt och med kvalitet. Han ser posten som en chans
att ha kul och vara kreativ samt ta mer ansvar inom sektionen.

Linn Nyholm

Valberedningen har valt att förorda Linn Nyholm till posten
Ekonomiansvarig för Mottagningen.
Linn har alltid varit en person som engagerat sig i mycket föreningar och
brinner för att få vara med och hjälpa till. Hon har en påbörjad utbildning
som krögare där hon fått tagit del utav hur ekonomi fungerar inom företag
och känner därför att denna roll skulle passa henne bra. Under
mottagningen har ögonen öppnats för arbetet inom mottagningen och
hon är redo att ge allt inför kommande år.

Lisa Sandblom

Valberedningen har valt att förorda Lisa Sandblom till posten Sekreterare.
Lisa har under sina tre år på arkitektursektionen samlat på sig en hel del
erfarenhet inom sektionen. Hon har suttit som mottagningsansvarig
student detta år och är redo för att hjälpa sektionen på ett annat sätt.
Drivet detta år grundar sig i att komma med i styrelsen och kunna
påverka hela sektionen lite mer. Hon vill att er studenter ska ha det
lättåtkomligt att se hur styrelsen jobbar och bidra till att er studenter går
med i sektionen.

Jens Kjellin
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Valberedningen har valt att förorda Jens Kjellin till posten
Hållbarhetsansvarig Student.

Jens var med under året och hjälpte Majd som suttit på posten i år. Hans
driv grundar sig i vikten av hållbarhet i samhället. Han tycker att
hållbarhet är en stor utmaning vi alla möter tillsammans och därför vill
han att vi ska jobba mer med den. Under sitt år vill han gärna ordna upp
återbruks-rummen samt jobba med KTK för att kunna uppmärksamma
ämnet mer. Jens tycker det arbete han gjort varit kul och känner sig
bekväm att ta över posten.

Johanna Petterson Björnberg
Valberedningen har valt att förorda Johanna Pettersson Björnberg till
posten Studienämndsansvarig Student.
Johanna har suttit med i studienämnden under detta år och engagerat
sig både i större frågor samt årskurs nämnden. Förutom hennes
engagemang i studienämnden har hon även på fritiden varit med och
tagit fram den planen för ritsalarna och deras förändringar. Johanna ser
Studienämnden som något riktigt viktigt och vill att den ska fortsätta
bedrivas framåt. Hon vill bygga en stadig grund för framtiden och känner
sig säker på vad som skulle krävas av henne. Johanna vill föra fram
åsikterna inte bara från studenter till lärare men också mot styrelsen och
sektionen. Hon vill synas mer för studenterna och föra fram deras åsikter
och idéer.

Markus Clasén

Valberedningen har valt att förorda Markus Clasén till posten som
Valberedning
Markus har varit engagerad i många olika delar av sektionen under de
sista fem åren. Genom sitt engagemang har han fått god kunskap om
sektionens olika poster. Han ser att han kan hjälpa till att organisera
valberedningen, bidra med sin erfarenhet samt byråkratiska detaljer.

Pernilla Karlsson
Valberedningen har valt att förorda Pernilla Karlsson till posten Revisor.
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Pernilla har varit med mycket i sektionen under sina 3 år på KTH. Detta
året har hon suttit som kassör och varit med och tagit fram
styrdokumenten som framfördes i våras. Hon känner att hon har en god
inblick i sektionen och dess stadgar och policys. Hon ser gärna att hon
låter folk ta över i styrelsen och att hon nns mer i bakgrunden för frågor
och stöd.

So a Salomonsson

Valberedningen har valt att förorda So a Salomonsson till posten Vice
ordförande.
So a börjar sitt tredje år på arkitektur och har genom sina år främst varit
engagerad i mottagningen. Efter hennes två år så känner hon sig nu redo
att växa och ta ett större ansvar för sektionen i sin helhet. Hon ser sig
själv som en ordningsam person som gärna står bakom sina kollegor och
hjälper till att få saker gjorda. En av hennes största styrkor säger hon är
sin noggrannhet och förmåga att se till att saker blir gjorda. Hon tycker
det är roligt att ha ett engagemang utanför skolarbetet, inom
engagemanget lägger hon störst tyngd på studiefrågor samt att det ska
vara roligt.
Att ha kontakt med utskotten ser hon skulle fungera bra, speciellt då hon
har insikt i hur åtminstone mottagningen har fungerat de senaste åren.
Därifrån har hon även fått mycket erfarenhet inom att prata med
människor och problemlösning. Som ledare är hon samarbetsvillig men
har även förmågan att styra upp saker. Hon är lugn i stressade situationer
och väljer att fokusera på konkreta lösningar för att jobba framåt. Överlag
ser hon fram emot att sitta i styrelsen, samarbeta och ha roligt med alla.

Vendela Folke

Valberedningen har valt att förorda Vendela Folka till posten Revisor.
Vendela har genom sina fem år på KTH lyckats engagera sig i både
sektionen och THS. Några erfarenheter som hon ser sticker ut lite extra är
mottagningsansvarig, ordförande för sektionen och Vice-kårordförande
för THS. Hennes främsta drivkraft i allt engagemang hon har haft genom
åren är att det är en väldigt vacker gruppaktivitet, utvecklande för
individen och väldigt roligt! Som revisor vill hon bistå med kunskap,
erfarenhet och bollplank till sektionen. Hon strävar efter att nnas där
under hela året för sektionen och kunna hjälpa till och svara på frågor.

Vincent Landemoo

Valberedningen har valt att förorda Vincent Landemoo till Lokalansvarig
student, Gasqueansvarig student samt Vice-ordförande.
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Vincent börjar nu sitt andra år på arkitektur och har genom sina år
engagerat sig i mottagningen, festeriet och FOGA. Nu känner han sig
manad att ta mer ansvar och ha en större överblick genom att bli

ansvarig för ett utskott alternativt sitta med i styrelsen. Utöver erfarenhet
genom ygvapenfrivilliga där han har fått gå ledarskapskurser och fått
öva på att leda större grupper. Han har även varit engagerade inom
scouterna där han fått mycket erfarenhet av samarbete, något som han
tycker är väldigt rolig och inte är rädd att ta på sig att leda samarbetet.
Han ser sig själv som en stabil och metodisk person som gärna delegerar
eller låter andra personer ta ansvar. Han ser sig som en ödmjuk ledare
men när det behövs kan han säga till och vara drivande.
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Som lokalansvarig student ser han fram emot att vara en del av styrelsen
och leda sektionen framåt. Han har en del erfarenhet av vår sektionslokal
och har sett en del förbättringspotential där. Han ser även att det skulle
kunna kombineras med att sitta som Gasqueansvarig student där han
skulle vilja driva er gasquer per termin och ett större engagemang. Han
har dock blivit mest intresserad av Vice ordförande där han vill ha
kontinuerlig kontakt och stötta utskotten i det de behöver hjälp med. Han
vill även uppmuntra till nya studentinitiativ och se om man kan driva
igenom det på sektionen. Han ser att styrelsen verkar vara ett härligt
gäng han gärna är med och leder och känner att han kommer kunna
vända sig till gamlingarna för stöd om han skulle behöva hjälp under
året.

