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Styrelsen

S

tyrelsen väljs av sektionens medlemmar på ett terminsmöte. 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. Av dessa är det endast Ordföranden och Sekreteraren som har fasta åligganden inom styrelsen. Resten av ledarmöterna väljer själva
vad- och hur mycket dom vill ta på sig. Åtaganden kan vara allt från godisregnansvarig till ansvarig att
kolla upp hur mycket ett nytt monument hade kostat.
Styrelsen håller möten en gång i veckan och där diskuteras det allt som har med sektionen att göra.
Alla sektionsmedlemmar är välkomna att delta på syrelsemöten; det finns fika och mötena ger en inblick i
styrelsens arbete och i hur sektionen styrs och fungerar. Verkligen att rekommendera, i synnerhet om du
är intresserad av en styrelsepost.
Styrelsen är ansvarig för aktiviteter så som terminsmöten och funktionärsfester.
Styrelsemedlemmar har mycket kontakt med Kåren och de andra sektionerna.
Mailadress:

w-styrelsen@tlth.se
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Ordförande - Hammarhaj

A

tt vara Ordförande 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 sektionsordföandena 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!
Mailadress:

w-ordf@tlth.se
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Sekreterare - Bläckfisk

S

ekreterare på W-sektionen har det främsta ansvaret för att alla beslut som styrelsen och sektionen
tar nedtecknas och sparas på sektionens hemsida, i pärmar och på sektionens hårddisk. Det
är Sekreteraren som för protokoll på både sektionsmöten och styrelsemöten och ser till att
dessa sätts upp på den Turkosa Anslagstavlan, samt läggs upp på sektionens hemsida så att alla sektionens
medlemmar kan se vad som beslutas. Sekreteraren har även rollen som sektionens arkivarie och ser till att
bevara sektionens kultur och historia vad gäller sektionsrelaterat material såsom affischer, nolleguider och
tidningen Ekolodet.
Sekreteraren är den person som ansvarar för terminsmötena när det gäller dokument, kallelser och
översiktligt ansvar och har kontakt med Valberedningen inför dessa. Utöver detta brukar Sekreteraren
fungera som Ordförandens högra hand för att planera och strukturera upp styrelsens och sektionens arbete och får således också en inblick i hur LTH och kåren styrs.
Mailadress:

w-sekr@tlth.se
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Studierådsordförande - C(p)EQ-huggare

S

tudierådsordförandens huvudsakliga uppdrag är att samordna Studierådets arbete med
kursutvärderingar, workshops och andra studiefrämjande aktiviteter. Studierådsordföranden
representerar även sektionen i studierådskollegiet SRX och sitter i sektionens styrelse.
Posten är bitvis ganska tidskrävande, men den är framförallt otroligt givande och lärorik. Det är en
väldigt social post i och med alla möten och all mailkontakt, och man kommer i kontakt med både studenter
från olika sektioner, programledningen och olika föreläsare. Posten ger en djupare förståelse för utbildningen som helhet, en bild av LTH som organisation och en närmare inblick i kårens verksamhet.
Mailadress:

w-srwordf@tlth.se
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Kassör - Guldfisk

K

assören har det övergripande ansvaret för 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 det ekonomiansvariga i
Phøset, och Penningmästaren. Som kassör lär en sig väldigt mycket och får samtidigt vara med om många
roliga aktiviteter som styrelsemedlem.
Mailadress:

w-pengar@tlth.se
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ArbetslivsKontakt (AK) - Börshaj

A

rbetslivskontakten (AK) är ordförande i Arbetslivskontaktgruppen (AKG), utskottet som
ansvarar för sektionens kontakt till arbetslivet. AKG:s största åliggande är att kontakta
företag och anordna W-sektionens arbetsmarknadsdag - W-dagen. Utskottet anordnar också
lunchföredrag på vilka företagsrepresentanter kommer och informerar om företaget och hur det är att
jobba där. AKG står för nästan hela sektionens inkomst.
Som AK samordnar du utskottet och sitter även med i Kårens Industrikontaktkollegie. AK är också en
styrelsepost inom sektionen. Som AK får en ett brett kontaktnät och har ett ständigt informationsutbyte
med de andra sektionerna och deras industrikontaktgrupper.
Mailadress:

w-akgordf@tlth.se
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Jämlikhetsombud (JamO) - Regnbågslax

J

ämlikhetsombudet (JamO) är utskottsordförande för Jämlikhetsutskottet (JämU) och
ansvarar för dess sammordning. JämU 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, 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.
Som benämningen kanske avslöjar är JamO även ombud på sektionen för medlemmar som på något
sätt blivit kränkta eller diskriminerade. Jämlikhetsombudet har också en plats i kårens likabehandlingskollegie och sektionens styrelse.
Mailadress:

w-jamo@tlth.se
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Sexmästare - Torsk

S

exmästaren, är sexmästeriets utskottsordförande och därmed den som leder utskottet i deras
arbete i nära samarbete med de andra mästarna. Sexmästeriet är utskottet som anordnar
alla sittningar på sektionen och är ofta involverade i alla andra evenemang som på något sätt
involverar mat.
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.
Mailadress:

w-sexmastare@tlth.se
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Øwerphøs - Gøs

Ø

werphøset 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. Øwerphøset 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. Øwerphøset får även ytterligare utbildningar som inte phøsen får.
Mailadress:

w-owerphos@tlth.se
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Vice-ArbetslivsKontakt (Vice-AK)

V

ice-Arbetslivskontakt (vice-AK) är Arbetslivskontaktens (AK) högra hand och hjälper AK
i arbetet att sammordna och leda Arbetslivskontaktgruppen (AKG). AKG är utskottet som
ansvarar för sektionens kontakt till arbetslivet. AKG:s största årligande är att kontakta företag
och anordna W-sektionens arbetsmarknadsdag - W-dagen. Utskottet anordnar också lunchföredrag då
företagsrepresentanter kommer och informerar om företaget och hur det är att jobba där. AKG står för
nästan hela sektionens inkomst.
Mailadress:

w-viceak@tlth.se
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Medlemmar i ArbetslivsKontaktGruppen (AKG)

A

KG 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.
Mailadress:

w-akg@tlth.se
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Vice-Jämlikhetsombud (Vice-JämO)

V

ice-Jämlikhetsombud hjälper Jämlikhetsombudet i samordnandet av Jämlikhetsutskottet
(JämU). JämU 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, 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.
Posten innebär också att vara länken mellan JämU och Studierådet för att utskotten ska kunna arbeta
för en jämlik studiemiljö.
Mailadress:

w-vicejamo@tlth.se
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Medlemmar i Jämlikhetsutskottet (JämU)

J

ämlikhetsutskottet 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, 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!
Mailadress:

w-jamu@tlth.se
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Hovmästare - Porslinskrabba

H

ovmästaren är en mästare i Sexmästeriet. Sexmästeriet är utskottet som anordnar alla
sittningar på sektionen och är ofta involverade i alla andra evenemang som på något sätt
involverar mat. Hovmästaren jobbar nära de andra mästarna och Sexmästaren i den tidiga
planeringsfasen av evenemang.
Hovmästaren är den, i Sexmästeriet, som inför och under sittningar ansvarar för dukning, dekor, servering samt eventuell bordsplacering.
Mailadress:

w-hovmastare@tlth.se
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Köksmästare - Matfisk

K

öksmästaren är en mästare i Sexmästeriet. Sexmästeriet är utskottet som anordnar alla
sittningar på sektionen och är ofta involverade i alla andra evenemang som på något sätt
involverar mat. Köksmästaren jobbar nära de andra mästarna och Sexmästaren i den tidiga
planeringsfasen av evenemang.
Köksmästaren är den, i Sexmästeriet, huvudansvariga för allt som rör matlagning. Uppdraget innefattar
bland annat att lägga fram matförslag, budgetera tillsammans med penningmästaren och leda kökspersonalens arbete.
Mailadress:

w-koksmastare@tlth.se
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Pubmästare - Fullndra

P

ubmästaren är en mästare i Sexmästeriet. Sexmästeriet är utskottet som anordnar alla sittningar
på sektionen och är ofta involverade i alla andra evenemang som på något sätt involverar mat.
Köksmästaren jobbar nära de andra mästarna och Sexmästaren i den tidiga planeringsfasen av
evenemang.
Pubmästarens ansvarsområde 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.
Mailadress:

w-pubmastare@tlth.se
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Penningmästare - (Femtio)öring

P

enningmästaren är en mästare i Sexmästeriet. Sexmästeriet är utskottet som anordnar alla
sittningar på sektionen och är ofta involverade i alla andra evenemang som på något sätt
involverar mat. Köksmästaren jobbar nära de andra mästarna och Sexmästaren i den tidiga
planeringsfasen av evenemang.
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.
Mailadress:

w-sexpengar@tlth.se
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Toastmaster - Tonfiskar

T

oastmasters, även kallade Tonfiskar, har som uppgift att vara toastmaster på sittningar... Det
innebär att välja vilka sånger som ska sjungas och när, samordna de tal som ska hållas, de
gyckel som ska framföras, och maten som ska serveras, etc. I kort är det Toastmastersarna
som sätter upp tidsplanen för sittningar och sen hanterar situationen när sittningen blir försenad och inte
längre går enligt tidsplanen. Fördelaktiga egenskaper hos sökande till posten är att kunna skrika “SOM
EN BRUKAR SÄGA” jävligt högt.
Då Toastmastersarna uppgifter inebär nära kontakt med Sexmästeriet (Sexet) sitter också Tostmastersarna med där. Det är upp till varje Toastmaster att själv bestämma hur mycket hen vill delta i Sexets övriga
verksamhet.
Det ligger på Toastmastersarna att uppdatera W-sektionens sångbok efter behov (ungefär varannat år).
Detta måste inte utföras på egen hand utan det går t.ex. att ta hjälp av sektionens Grafiska designer.
Mailadress:

w-sangforman@tlth.se
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Medlemmar i Medaljutskottet - Troféfisk

M

edaljutskottets uppgift är att ansvara för Ekosystemtekniksektionens medaljer. Detta
innefattar bland annat att ta emot nomineringar, dela ut medaljer till dem som har gjort
sig förkänta av det och, vid behov, inköp och montering av nya medaljer. Medaljutskottet
bestämmer även vilka medaljer som finns tillgängliga och vad de delas ut för. Det går utmärkt att ta initiativ
och skapa nya sorter och valörer! Medaljerna som finns är funkismedaljer i tre valörer, hedersmedaljer i tre
valörer, samt en styrelsemedalj.
Mailadress:

w-medalj@tlth.se
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Skyddsombud - Vattensköldpadda

S

kyddsombudet, 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.
Mailadress:

w-skyddsombud@tlth.se
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Revisorer

R

evisorerna granskar sektionens verksamhet, och då främst ekonomi och bokslut,
styrelseprotokoll samt styrelsens verksamhetsberättelse. Revisorerna är ständigt adjungerade
till sektionens styrelsemöten och ska verka för att beslut fattas på rätt sätt, samt att sektionens
styrdokument följs.
Mailadress:

w-revisor@tlth.se
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Wärldsmästare - Flygfiskar

V

ärldsmästarna 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. Posten är
generellt flytande och det är upp till varje generation av Världsmästare att skapa sitt utbud av aktiviteter
och engagemang.
Världsmästarna sitter med i Världsmästarkollegiet, där de arbetar med de andra sektionernas Världsmästare och Studiesocialt ansvarig på kåren. Världsmästarkollegiet organiserar bland annat Babble Bistro
och har löpande kontakt med Internationella avdelningen.
Sektionellt ligger Världsmästarna under Studierådet, men de har ett internationellt fokus och arbetar
självständigt.
Mailadress:

w-vm@tlth.se
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Sportchefer - Hoppräkor

S

portcheferna, 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 Sportchef sitter en med i utskottet Programmästeriet (PM). PM har inga åligganden och dess
funktion är mest organisatorisk inom sektionen, d.v.s. att samla alla poster som inte har något annat utskott. PM fungerar som dessa posternas länk till styrelsen och resten av sektionen via Källarmästaren som
är utskottsordförande. Det är ett allmänt trevlig utskott som mest ses och fikar på olika sätt.
Mailadress:

w-idrott@tlth.se
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Sångarstridsöverstar (SåS-överstar) - Stridstonfiskar

S

ångarstriden (SåS) är en årlig musikalisk strid som äger rum mot slutet av hösten varje år mellan
TLTHs alla sektioner. Som SåS-överstar ansvarar en för W-sektionens bidrag och har kontakt
med Sångarstridsgeneralen på Kåren som är huvudansvarig för hella grejen. Sektionens bidrag
består av ett körstycke i stämmor, en dryckesvisa i dissonans och en musikal utan tal. SåS-överstarna får
såklart hjälp från alla frivilliga med att skriva lyrik, arra musik, bygga dekor, koreografera dans och teater,
etc.
Som SåS-överste sitter en med i utskottet Programmästeriet (PM). PM har inga åligganden och dess
funktion är mest organisatorisk inom sektionen, d.v.s. att samla alla poster som inte har något annat utskott. PM fungerar som dessa posternas länk till styrelsen och resten av sektionen via Källarmästaren som
är utskottsordförande. Det är ett allmänt trevlig utskott som mest ses och fikar på olika sätt.
Mailadress:

w-sangarstrid@tlth.se
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Miljöombud - Groda

E

ftersom miljön är viktig och ligger i W-sektionens intresse är det viktigt att sektionens
miljöarbete är strukturerat och har en riktning. Miljöombudet ansvarar för att leda sektionens
miljöarbete, genom att bl.a. uppdatera sektionens miljöprogram, sprida information om
miljöfrågor till sektionens medlemmar och driva sektionens miljöarbete framåt med nya kreativa idéer.
Miljöombudet är en väldigt fri post där man till stor del kan lägga upp arbetet som man vill!
Mailadress:

w-miljoombud@tlth.se
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Phøs

P

høsets främsta uppgift är att med öppen famn välkomna programmets nollor. 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. Du kommer ha kontakt
med- och jobba nära andra sektioners och Kårens Phös/Fös/Stab/Överstar, med vilka samtliga nollescheman
ska bestämas och klaffa. Ett Phøs är aldrig ensamt, eftersom hen alltid har de resterande fem i Phøset till
hjälp. Spex är också en viktig del av Phøsets “jobb”; både att skriva och framföra. Under hela augusti och
september tar Phøsandet i stort sett all ens vakna tid i besittning, med aktiviteter, fester och andra upptåg.
Mailadress:

w-phos@tlth.se
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