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 Styrelsen 

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ 
efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi. 

I styrelsen sitter Ordförande, Sekreterare, Arbetslivskontakt, Kassör, Sexmästare, Infochef, PR-chef, Studierådsordförande, 
Jämlikhetsombud, Öwerphøs och Källarmästare. Styrelsen håller möten ungefär en gång i veckan och där diskuteras det allt som har med 
sektionen att göra. Information om var och när mötena hålls, samt dagordning, finns alltid på Turkosa Anslagstavlan 5 dagar före mötet. 
Alla sektionens medlemmar är välkomna till styrelsemötena. Styrelsen håller även i aktiviteter som terminsmöten och funktionärsfester. 
Styrelsemedlemmar har mycket kontakt med kåren och de andra sektionerna. 

Mailadressen till styrelsen är w-styrelsen@tlth.se 
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 Sekreterare - Bläckfisk 
Som sekreterare på W-sektionen har en som främsta ansvar att alla beslut som styrelsen och sektionen fattar nedtecknas och sparas. Det är 

sekreteraren som för protokoll på både sektionsmöten och styrelsemöten och ser till att dessa sätts upp på den Turkosa Anslagstavlan så 

att alla sektionens medlemmar kan se vad som beslutas. Sekreteraren fungerar även som arkivarie och ser till att bevara sektionens kultur 

och historia vad gäller sektionsrelaterat material såsom affischer och tidningen Ekolodet. Som arkivarie sitter även sekreteraren med i 

ArkivX, det nystartade kollegiet på kåren för arkivarierna på de olika sektionerna. Detta kollegie ses inte ofta. 

Sekreteraren är den person som ansvarar för terminsmötena och har kontakt med Valberedningen inför dessa. Även kontakten med 

Förbundet Unga Forskare sköts av sekreteraren. Utöver detta brukar sekreterare fungera som ordförandens högra hand för att planera och 

strukturera upp sektionens arbete och får således också en inblick i hur LTH och kåren styrs. 

Mailadressen till sekreteraren är w-sekr@tlth.se 

 

  

mailto:w-sekr@tlth.se
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 Arbetslivskontaktgruppen, AKG 
AKG har till uppgift att vara länken mellan W-studenterna och vår framtida arbetsmarknad. AKG skapar och följer upp kontakten med 

företag som kan tänkas vara potentiella arbetsgivare för en färdig Ekosystemtekniker. Detta görs exempelvis genom 

inspirationsföreläsningar, lunchföredrag och studiebesök. I rollen som AKG-ledamot har en chansen att leva ut sin kreativitet och anordna 

unika evenemang och samarbetsformer. AKG anordnar även Ekosystemtekniks arbetsmarknadsdag, som äger rum på våren. 

Arbetet som AKG-medlem innebär till stor del att hålla kontakt med intressanta företag samt att genomföra de event som anordnas. Denna 

dialog är AKG-ledamotens främsta uppgift. Förutom att dra in pengar till sektionen, erbjuder arbetet en unik möjlighet att se vad som finns 

där ute och att för egen del skapa nyttiga kontakter med framtida arbetsgivare. 

Arbetet inom gruppen innebär en del eget ansvar förutom kontakten med företag. Dessa ansvarsområden är bland annat mat-, PR-, alumni-

, ekonomi-, information-, lokal- och grafisk design-ansvarig. 

 Arbetslivskontakten, AK - Guldfisk 
Ordförande för AKG är Arbetslivskontakten (AK), även känd som Guldfisk, som är en styrelsepost inom sektionen. AK samordnar 

utskottet och sitter även med i kårens industrikontaktkollegie. Som AK får en ett brett kontaktnät och har ett ständigt 

informationsutbyte med de andra sektionerna och deras industrikontaktgrupper. 

Mailadressen till AK är w-akgordf@tlth.se 

 Vice arbetslivskontakt, vice AK 
Vice arbetslivskontakt (vice AK) är arbetslivskontaktens högra hand och hjälper AK i arbetet att leda AKG och förbereda 

arbetsmarknadsdagen. 

Mailadressen till vice AK är w-viceak@tlth.se 
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 Alumniansvarig 
Alumniansvarig är den person i AKG vars ansvar är att hålla kontakten mellan sektionen och utexaminerade studenter. Alumniansvarig 

 väljs internt inom AKG. 

Mailadressen till alumniansvarig är w-alumni@tlth.se 

 

 Studierådet, SRW 
I studierådet sitter 11 studentrepresentanter fördelat över årskurserna. Det främsta arbetet sker med operativa utvärderingar (mitt-i-kurs-

utvärderingar) och CEQ-möten. Ett antal representanter från SRW sitter även med i programledningen och har på det sättet andra möjligheter 

att påverka vår utbildning och dess utveckling. Studierådet håller vanligtvis i olika event för att främja studierna såsom studiekvällar, 

bokbytardagar och CEQ-fika. Studierådet vill även lyfta duktiga föreläsare, övningsledare och studenter genom att dela ut pedagogiska priser 

samt stipendium till 2 studenter. 

Utöver studentrepresentanterna sitter även skyddsombud, vice JämO och världsmästarna med i studierådet. 

Mailadressen till SRW är w-srw@tlth.se 

 Studierådsordförande – C(p)EQ-huggare 
Studierådsordförande leder studierådet och sitter även som SRX-representant och representerar därmed sektionen i TLTHs studieråd. Att 

påverka utbildningen så att den blir så bra som möjligt har studierådsordförande tillsammans med SRW en unik chans till. Med ett nära 

samarbete med W:s programledning, Kåren och andra sektioner fortlöper ett kontinuerligt arbete med att utvärdera och uppdatera kurser. 

Som ordförande är ens främsta uppgift att leda arbetet i studierådet och sitta med i styrelsen. 

Mailadressen till studierådsordförande är w-srwordf@tlth.se 



7 
 

 PR-utskottet 
Som medlem i PR-utskottet har en kontakt med världen utanför sektionen och LTH.  Utskottets främsta uppgift är att sprida information om 

Ekosystemteknik till framtida studenter. Utskottet har stor frihet att själva genomföra projekt i syfte att få sektionen att synas. Tidigare har PR-

utskottet besökt gymnasier i Lund. Information kan även spridas genom att assistera hemvändare; studenter som åker till sin hemstad och 

informerar om studierna på LTH i sin gamla gymnasieskola. Därutöver ska utskottet även ha kontakt med liknande civilingenjörsutbildningar på 

andra universitet i Sverige och för tillfället hålls en sådan kontakt med W-programmen i Uppsala och Stockholm. 

Mailadressen till PR-utskottet är w-pr@tlth.se 

 PR-chef - Insjöfisk 
Ordförande för PR-utskottet är PR-chefen. Utöver att ansvara för PR-utskottet agerar PR-chef kontakt med övriga Student-Sverige för att se till 

så att sektionen syns och för att kunna informera sektionen om vad som händer utanför LTH. Som PR-chef sitter du också i styrelsen. Det finns 

inget PR-kollegie på kåren. Däremot är PR-chefen välkommen på Info-kollegiets möten. 

Mailadressen till PR-chefen är w-prchef@tlth.se 
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 Valberedningen - W(al)2 
Valberedningens uppgift består i att lägga fram förslag på personer att tillsätta på alla sektionens funktionärsposter till de två årliga 

sektionsmötena som hålls på hösten respektive våren. Valberedningen anordnar walfläsk där en nominerar sig själv och andra till de 

funktionärposter som ska tillsättas. När nomineringarna är klara fortsätter valberedningens arbete med att intervjua kandidater och ta fram ett 

förslag på funktionärer att tillsätta. Att sitta med i valberedningen ger en bra insikt i vad de olika funktionärsposterna på sektionen innebär. En 

medlem i valberedningen kallas W(al)2 ([valval]).  

Mailadressen till valberedningen är w-valberedning@tlth.se 

 Källarmästare - Marulk 
Källarmästaren är den som ser till att sektionens lokaler sköts på bästa sätt. Detta innebär att inventera förråd och fixa städscheman. Dessutom 

sitter källarmästaren med i kårens aktivitetsutskott som ordnar aktiviteter för alla sektioner på LTH. Det är också Källarmästaren som är 

ordförande för programmästeriet. I programmästeriet ingår tandemgeneraler (ej vid karnevalsår), karnevalsgeneraler (vid karnevalsår), 

idrottsförmän, sångarstridsförmän, aktiwerare samt fanbärare. 

Mailadressen till källarmästaren är w-km@tlth.se 

 Aktiwerare - Elektrisk ål 
Som aktiwerare ordnar du resor och andra event för sektionen, vilket kan innebära allt från Tysklandsresor till en enkel bussresa till bokskogen 

för att höra fågelkvitter. Om du gillar att hålla i trådarna och har bra idéer på resor eller upplevelser, tveka inte att kandidera till aktiwerare! 

Mailadressen till aktiwerarna är w-aktiwerare@tlth.se 
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 Tandemgeneral(er) - Trampfiskar 
Tandemgeneral(er)na förbereder och anordnar sektionens deltagande i Tandem! Detta är den omtalade cykeltävlingen mellan Göteborg och 

Lund på tandemcyklar. Som tandemgeneral har en kontakt med övriga sektioners och nationers tandemgeneraler, söker sponsorer och ordnar 

aktiviteter för att peppa inför tävlingen. 

Vid Karnevalsår, som infaller vart fjärde år i Lund, ersätts posten tandemgeneral(er) med två stycken karnevalsgeneraler. 

Mailadressen till tandemgeneralerna är w-tandem@tlth.se 

 

 Fanbärare - Svärdfisk 
Fanbärarens ärofyllda uppgift består av att bära sektionens vackra fana vid högtidliga tillfällen. Dessa tillfällen är bland annat 

examenshögtiderna samt vissa nollningsaktiviteter. Fanbäraren bär högtidsdräkt samt teknologmössa, och som tack för hjälpen får en vara 

med på högtidliga middagar. 

Mailadressen till fanbäraren är w-fana@tlth.se 

 

 Representant i Strategigruppen för TLTHs utbildningsutskott 
Representanten har som uppgift att tillsammans med utskottet bereda strategiska och utbildningspolitiska frågor till TLTHs utbildningsutskott. 
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 Ordförande - Hammarhaj 
Att vara Ordförande, eller Hammarhaj, på Ekosystemtekniksektionen är ett ärofyllt uppdrag. Sektionens överhuvud ansvarar för att 

verksamheten som helhet på sektionen flyter på och utvecklas, och representerar sektionen utåt mot skolledning, kår och andra sektioner. 

Uppdraget medför mycket ansvar, men ger också väldigt mycket tillbaka. Posten ger en mycket bra inblick i hur LTH och kåren styrs, och bygger 

upp en bra relation till de andra sektionsordförandena genom ordförandekollegiet. På sektionsstyrelsemötena är det vanligt att ordföranden 

håller i klubban, fördelar arbetsuppgifter och leder diskussionerna, men till lika stor del är det viktigt att vara lyhörd för andras idéer och 

uppmuntra till engagemang. Det viktigaste och roligaste med ordförandeskapet är nog den sociala biten, att vara delaktig i lite av allt som görs 

och träffa massor med nytt folk!  

Mailadressen till ordföranden är w-ordf@tlth.se 

 Kassör - Börshaj 
Kassören har det övergripande ansvaret över sektionens ekonomi. Kortfattat går detta ut på att ha hand om kontanthanteringen, överföra 

pengar, betala fakturor samt att bokföra allt detta. Kassören ansvarar också för försäljning av overaller, tröjor, märken och dylikt under 

nollningen. På posten får en lära sig vad debet och kredit går ut på, vad kostnadsställen innebär och dessutom även att använda 

bokföringsprogram. Kassören är även en del av styrelsen. 

Kassören är även ordförande i sektionens Ekonomiutskott (EU) bestående av de ekonomiansvariga i Phøset, (AKG) och Sexmästeriet. Som 

kassör lär en sig väldigt mycket och får samtidigt vara med om många roliga aktiviteter som styrelsemedlem. 

Mailadressen till kassören är w-pengar@tlth.se 
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 InfU - Informationsutskottet 
InfUs främsta uppgift är att förse sektionen med information. Detta görs med sektionens medlemsblad Ekolodet, sektionens hemsida och 

Wekobrevet, samt årsboken som sammanfattar det gångna året. InfU ansvarar även för den Turkosa Anslagstavlan. I utskottet sitter 

infochefen, webmastern, sektionsfotografen och en redaktion. 

Mailadressen till InfU är w-infu@tlth.se 

 Infochef - Babelfisk 
Infochefen arbetar för att driva informationsutskottets arbete framåt, samt har det största ansvaret för att all matnyttig information når 

sektionens medlemmar. Posten innehar även en plats i styrelsen och sitter med i TLTHs informationskollegie. 

Mailadressen till infochefen är w-infochef@tlth.se 

 Webmaster - Spindelfisch 
Webmastern har som uppgift att utveckla och uppdatera sektionens hemsida. Att vara webmaster är en grym möjlighet om en gillar att pilla 

med hemsidor och layout! Som webmaster finns det mycket utrymme för egna idéer och initiativ. Sektionens hemsida hittar du på: 

www.wsek.tlth.se 

Mailadressen till webmastern är w-webmaster@tlth.se 

 Sektionsfotograf - Photoplankton 
Sektionsfotografen ansvarar för att sektionens evenemang bevaras på bild. Posten väljs internt inom utskottet. 

 Jämlikhetsutskottet, JämU 
Jämlikhetsutskottet är det utskott som bedriver jämlikhetsfrågor och verkar för en jämlik sektion. Då jämlikhet involverar många olika aspekter 

och således är ett mycket brett ämne finns det utrymme för mycket kreativitet! Det finns alltså mycket frihet att i sitt tillvägagångssätt främja 

jämlikhet på sektionen men saker som utskottet vanligtvis sysslar med är phadder- och likabehandlingsutbildningar, filmkvällar, 

mailto:w-infochef@tlth.se
mailto:w-infochef@tlth.se
http://www.wsek.tlth.se/
http://www.wsek.tlth.se/
http://www.wsek.tlth.se/
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disskussionskvällar samt granska övriga utskotts jämlikhetsarbete. Jämlikhetsutskottet samarbetar även med många utskott på sektionen för 

att involvera jämlikhetstänk i så många delar av sektionen som möjligt. Jämlikhetsutskottet kan bestå av obegränsat antal medlemmar och alla 

kan göra skillnad! 

 Jämlikhetsombud, JämO - Regnbågslax 
Jämlikhetsombudet, även kallad Regnbågslax, är utskottsordförande för JämU och sitter även med i styrelsen. Som benämningen kanske 

avslöjar är hen även ombud på sektionen för medlemmar som på något sätt blivit kränkta eller diskriminerade. Jämlikhetsombudet har också 

en plats i kårens likabehandlingskollegie. 

Mailadressen till JämO är w-jamo@tlth.se 

 Vice Jämlikhetsombud, Vice JämO 
Vice jämlikhetsombud hjälper jämlikhetsombudet i samordnandet av utskottet. Posten innebär också att vara länken mellan JämU och SRW för 

att utskotten ska kunna arbeta för en jämlik studiemiljö. 

Mailadressen till vice JämO är w-vicejamo@tlth.se 

 Sexmästeriet 
Sexmästeriet är sektionens mat- och dryckesutskott, och dess uppgift är att hålla tillställningar för sektionens och kårens medlemmar. I arbetet 

ingår att planera och jobba på evenemang som till exempel sittningar, bruncher, pubar och eftersläpp. Verksamheten sträcker sig över hela 

året men är som mest intensiv under nollningen, då aktiviteterna duggar tätt och behovet av lagad mat är stort. Under resten av året finns det 

möjlighet att ordna precis vilken typ av festlighet som helst, nytänkande och kreativitet är alltid uppskattat! Det finns även möjlighet att ordna 

sittningar och fester tillsammans med andra sektioner.  

Utskottet består av sexmästaren, hovmästare, köksmästare, pubmästare, penningmästare, sexmästeriets sekreterare, sångförmän och 

sexmästeriets största del, och - den del som får både Sigge släps hjul och utskottets tallrikar att snurra framåt – sexmästeristerna, som bistår 

mästarna med planering inför samt jobbar under utskottets event.  
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Mailadressen till sexmästeriet är w-sex@tlth.se 

 Sexmästare - Torsk 
Sexmästaren, även kallad Torsk, är sexmästeriets utskottsordförande och därmed den som leder utskottet i deras arbete i nära samarbete med 

de andra mästarna. Uppgifter som brukar ligga på sexmästaren är bland annat bokning av lokaler, söka serveringstillstånd och ha allmän 

överblick över sexmästeriets verksamhet inför, under och efter evenemang. Eftersom sexmästaren oftast står på serveringstillståndet skall flera 

utbildningar i ansvarsfull alkoholhantering genomföras. Sexmästaren sitter i sektionsstyrelsen, och är en del av sexmästarkollegiet på kåren.  

Mailadressen till sexmästaren är w-sexmastare@tlth.se 

 Hovmästare 
Hovmästaren är den som inför och under sittningar ansvarar för dukning, dekor, servering samt eventuell bordsplacering.  

Mailadressen till hovmästaren är w-hovmastare@tlth.se 

 Köksmästare 
Köksmästaren ansvarar för allt som rör matlagning. Uppdraget innefattar bland annat att lägga fram matförslag, budgetera tillsammans med 

penningmästaren och leda kökspersonalens arbete. 

Mailadressen till köksmästaren är w-koksmastare@tlth.se 

 Pubmästare 
Pubmästarens ansvarsområden innefattar allt som har med hantering och försäljning av dryck till utskottets evenemang. Pubmästaren har 

övergripande koll på alkohollagen, och får därför gå på flera utbildningar rörande ansvarsfull alkoholhantering. Pubmästaren leder arbetet i 

puben, och ansvarar tillsammans med sexmästaren för att pubpersonalen följer alkohollagen.  

Mailadressen till pubmästaren är w-pubmastare@tlth.se 

mailto:w-sexmastare@tlth.se
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 Penningmästaren 
Penningmästaren är sexmästeriets kassör och ansvarar därmed för utskottets ekonomi. Detta innefattar att hålla koll på sexmästeriets budget, 

bokföra, ta hand om kvitton och följa med på sexmästeriets inköp. Penningmästaren måste vara 20 år fyllda för att få handla på Systembolaget.  

Mailadressen till penningmästaren är w-sexpengar@tlth.se 

 Sexmästeriets sekreterare 
Sexmästeriets sekreterare ansvarar för att det skrivs protokoll på mötena. Denna post är ungefär lika tidskrävande som en sexmästerists och 

inte som en av de andra mästarna. Posten väljs internt inom utskottet.  

 Sångförmän - Tonfiskar 
Sångförman, även kallad Tonfisk, har som uppgift att vara toastmaster på sittningar. Det innebär att välja och ta upp sånger, samordna de tal 

som ska hållas och gyckel som ska framföras, samt hålla kommunikationen med köket och serveringen om hur dessa är planerade. 

Sångförmänen är två till antalet, och när det behövs är det sångförmännens uppgift att uppdatera sångboken till en nyare version. 

Mailadressen till sångförmännen är w-sangforman@tlth.se 

 Phøset 
Phøsets främsta uppgift är att med öppen famn välkomna programmets nollor. Ett phøs är aldrig ensamt, eftersom hen alltid har de resterande 

fem i phøset till hjälp. Att vara phøs är fantastiskt roligt! Under våren går tiden åt till planering, sponsorjakt och förberedelse inför allting som 

har med nollningen att göra. Detta innebär bland annat intervjuer och val av phaddrar, utbildningar i bl a ledarskap och andra för uppdraget 

relevanta saker, så som att lära känna alla andra phös/fös/stab/överstar. Att lära känna andra som arbetar med nollningen är en stor, väldigt 

rolig och framför allt viktig del av våren, då detta lägger grunden för ett bra samarbete under hösten.  Spex är även en viktig del av phøsets 

“jobb”; både att skriva och utföra. Under hela augusti och september tar phøsandet i stort sett all ens vakna tid i besittning, med aktiviteter, 

fester och upptåg. 

Mailadressen till phøset är w-phos@tlth.se 
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 Öwerphøs - Gøs 
Öwerphøset har det övergripande ansvaret för sektionens nollning och sitter med i överphøskollegiet tillsammans med alla överphøs från de 

andra sektionerna samt Nollegeneralen som bär huvudansvaret över kårens nollning. Detta innebär att fr.o.m. januari ha ett möte i veckan där 

målet är att de olika sektionernas nollningar ska samspela på ett bra sätt. Öwerphøset sitter även med i styrelsen på sektionen. Att vara 

öwerphøs innebär även att förmedla information och sköta kontakten med programledningen, studievägledningen, nollegeneralen, andra phøs 

och styrelsen. Öwerphøset får även ytterligare utbildningar som inte phøsen får. 

Mailadressen till öwerphøset är w-owerphos@tlth.se 

 Skyddsombud - Sköldpadda 
Syddsombudet, även kallad Sköldpadda, är den som förvarnar om eventuella brandövningar och för styrelsens och sektionsmedlemmarnas 

talan i frågor som rör arbetsmiljö. Skyddsombudet sitter med i SRW och  HMS-kommittén som studentrepresentant, där HMS står för Hälsa, 

Miljö och Säkerhet. 

Det finns en stor frihet att ta upp frågor som känns aktuella och att driva dem. Sakfrågor kan diskuteras med studierådet, styrelsen eller andra 

studentskyddsombud som träffas regelbundet genom kåren. Kontakt hålls också med ansvariga på LTH med vilka större frågor kan diskuteras. 

Mailadressen till skyddsombudet är w-skyddsombud@tlth.se 

 Världsmästare - Flygfisk 
Världsmästarna arbetar för att främja en internationell miljö på LTH. Detta görs genom att informera sektionens medlemmar om möjligheter 

till utlandsstudier, samt agera kontaktperson till inresande W-studenter som gör ett utbyte eller läser en master vid LTH. En stor del av arbetet 

sker i samarbete med de andra sektionernas världsmästare och den internationella sekreteraren på kåren. Världsmästarna sitter också med i 

studierådet och sköter en del av deras arbete.  

Mailadressen till världsmästarna är w-vm@tlth.se 

mailto:w-vm@tlth.se
mailto:w-vm@tlth.se
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 Revisor 
Som revisor granskar en sektionens verksamhet såsom ekonomi, styrelseprotokoll, verksamhetsberättelse samt bokslut. Revisorn är ständigt 

adjungerad till sektionens styrelsemöten och ska verka för att beslut fattas på rätt sätt samt att sektionens styrdokument följs. 

Mailadressen till revisorerna är w-revisor@tlth.se 

 Idrottsförmän - Hoppräkor 
Idrottsförmännen, hoppräkorna, ser till så att sektionen får röra på benen! De informerar sektionens medlemmar om olika idrottsevenemang. 

De anordnar även egna idrotts- och friluftsaktiviteter efter eget behag och sektionens önskemål. Som idrottsförman sitter en med i 

programmästeriet. 

Mailadressen till idrottsförmännen är w-idrott@tlth.se 

 Sångarstridsförmän - Stridstonfiskar 
Sångarstriden ska enligt traditionen gå av stapeln varje år i november, då TLTHs alla sektioner får en chans att visa upp sina talanger inom sång 

och musik. För att det ska vara möjligt för W att delta behövs det en eller två förmän som håller kontakten med sångarstridsgeneralen och de 

övriga sektionsförmännen. De peppar även intresserade på sektionen och sätter tillsammans ihop ett program, skriver en dryckesvisa och övar 

in en körsång till den kommande tävlingen. Som sångarstridsförman sitter en med i programmästeriet. 

Mailadressen till sångarstridsförmännen är w-sangarstrid@tlth.se 

 Representant i TLTHs valnämnd 
Representanten är ansvarig för att tillsammans med de andra medlemmarna i valnämnden arrangera och kontrollera val till TLTHs fullmäktige. 

Detta innebär bland annat marknadsföring, genomförande av valet samt rösträkning. 

Ta chansen att få en inblick i kårens verksamhet! 
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 Medaljutskottet 
Medaljutskottets uppgift är att ansvara för Ekosystemtekniksektionens medaljer. Detta innefattar bland annat att ansvara för nomineringar och 

utdelning och vid behov inköp samt montering av medaljer. Medaljutskottet ska bestå av 5 medlemmar. 

Mailadressen till medaljutskottet är w-medalj@tlth.se 

 
 


