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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: styrelse@wsek.se



2 3

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: sekr@wsek.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: srwordf@wsek.se
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Infochef - Babelfisk

I nfochefen har det främsta ansvaret för att sprida information på sektionen och det är Infochefen 
som varje vecka skickar ut det efterlängtade Wekobrevet. Infochefen leder också arbetet inom 
Informationsutskottet med sektionstidningen (Ekolodet) och årsboken.

Infochefen har en plats i styrelsen och sitter även med informationskolliegiet på TLTH där liknande 
poster från de andra sektionerna och kåren samlas för att fika och eventuellt dela med sig av erfarenheter.

Mailadress: infochef@wsek.se
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PR-chef - PiRaya

P R-chefen är ordförande i PR-utskottet, vars uppgift är att vara sektionens ansikte utåt. Detta 
ärofyllda uppdrag innebär stor frihet att förverkliga nya idéer och visioner för att sprida eko-
andan från LTH enda bort till en beslutsförvirrad gymnasieelev som inte har en susning om 

vilket program hen ska välja efter studenten. Hitintills har detta arbete bedrivits i form av gymnasiebesök, 
information om hemvändning samt planering av sektionens allra första Ekodag. Det finns det gott om 
utrymme för utveckling av tidigare beprövade marknadsföringskoncept såväl som nytänkande, vilket är en 
stor fördel med denna post – du kan forma den hur du vill! 

Som PR-chef ansvarar man även för kontakten med Unga Forskare samt våra systersektioner i Uppsala 
och Stockholm. PR-chefen är även en del av sektionens styrelse.

Mailadress: prchef@wsek.se
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Källarmästare - Marulk

K ällarmästaren har det övergripande ansvaret för sektionens material och dess lokaler, 
framförallt wår kära Wåtmark. Hen ansvarar också för accesser når och blir tillgängliga för 
berörda medlemmar. 

Källarmästaren är också ordförande för Programmästeriet, utskottet med högst diversitet på hela 
sektionen. 

Rollen innebär också att man är sektionens “aktivitetsamordnare”. Källarmästaren sitter med i 
Aktivitetsutskottet på kåren tillsammans med representater från alla sektioner. Där planeras roliga event 
som kåren kan genomföra för dess medlemmar. 

Källarmästarposten är en väldigt öppen post, med få måsten och stor frihet att utforma rollen till vad 
man vill. 

Mailadress: km@wsek.se
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Medlemmar i Studierådet (SRW)

M edlemmarna i Studierådet arbetar med två delar, studiebevakning och studiefrämjande. 
Studiebevakningen innebär att ordna halvtidsutvärdering i sin klass, censurera CEQ samt 
att gå på CEQ-möten med föreläsare, programledare och eventuellt Studierådsordförande. 

Vad är CEQ? Jo, det är ett frågeformulär som finns centralt på LTH och som används för att utvärdera 
kurser. Studiefrämjande  är t ex  att ordna Studiekwällar där det bjuds på fika, arrangera CEQ-fika när 
folk uppmuntras fylla i den, fixa fika till klassen som har högst andel besvarad CEQ och kanske något 
annat evenemang som utskottet tycker verkar roligt, vilket tidigare har varit excelworkshops m. m.

Utskottet består av 12 medlemmar, inklusive ordförande. Utskottsmedlemmarna väljs på vårterminsmötet 
men 2 platser reserveras till de blivande ettorna som väljs i början av höstterminen. Arbetet är ganska fritt 
med ca 1 lunchmöte i veckan. 

Mailadress: srw@wsek.se
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Medlemmar i Informationsutskottet (InfU)

L iksom namnet antyder ansvarar InfU för att sprida information på sektionen, vilket genomförs 
på lite olika sätt. Det är till exempel InfU som ansvarar för sektionstidningen Ekolodet under 
terminerna samt sysselsätter sig med andra spännande saker när andan faller på. Här finns 

stort utrymme för kreativitet och nytänkande. Tycker du om att skriva, fotografera eller jobba med design 
är detta utskottet för dig. Vet du inte om du tycker om det men vill prova -  gå med! Och tycker du inte om 
det, men är taggad på att planera tidningreleaser, gräva i sektionens arkiv eller bara spåna på spännande 
och irrationella ideér, då är InfU precis rätt. 

Posten Sektionsfotograf ingår i InfU och väljs intärnt inom utskottet. Så det är alltså här du vill gå med 
om du gillar att fota. För mer info, se separat beskrivning här bredvid.

Posterna Grafisk designer och Webmaster ingår också i InfU, men dessa är mer fristående och väljs 
separat på vårterminsmötet. Detta innebär såklart inte att dessa två posterna inte kan ta del av utskottets 
övriga arbete, men det är mer frivilligt eftersom posterna har egna åligganden. För mer info om dessa 
posterna, se deras beskrivningar på nästa uppslag.

Mailadress: infu@wsek.se
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Sektionsfotograf - Fotoplankton

S ektionsfotografen ansvarar för att sektionens evenemang bevaras på bild. Posten ingår i 
Informationsutskottet (InfU) och som Sektionsfotograf har du ett nära sammarbete med resten 
av utskottet. I praktiken innebär posten att du kommer få springa runt med en kamera på olika 

sektionstillställningar och fota, oftast till en artikel i Ekolodet eller annat projekt inom InfU. 
Sektionsfotografen väljs internt inom InfU och alltså inte på ett sektionsmöte. Om du vill bli 

Sektionsfotograf ska du alltså gå med i InfU.

Mailadress: :(
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Grafisk designer - Grafisk

G rafiskens uppgift är att efter förmåga tillgodose sektionens efterfrågan på grafiskt material. 
I praktiken innebär detta att du tar fram grafiskt material (såsom affischer och tygmärken) 
till sektionen när någon frågar. Ett annat typiskt uppdrag kan vara att sammanställa och 

redigera häftet till W-dagen (W-guiden).
Grafisken sitter med i Informationsutskottet (InfU). InfU ansvarar för sektionstidningen (Ekolodet) 

som släpps omkring två gånger per termin. Det blir då naturligt att du ansvarar för sammanställning av 
texter och redigering av tidningen (det går naturligtvis att be om hjälp från resten av InfU). Utöver det 
sker arbete inom InfU efter eget åtagande. Du förväntas inte själv skriva några texter till Ekolodet, men 
får såklart! InfU har möte omkring en gång i veckan. 

Fördelaktiga färdigheter hos en Grafisk är att vara lite grafisk. Det är ett plus om du kan Photoshop och 
Indesign; annars är detta ett utmärkt tillfälle att lära dig. 

Mailadress: grafisk@wsek.se
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Webmaster - Spindelfisch

W ebmaster, eller också Spindelfisch, är ansvarig för W-sektionens hemsida  och ska därför 
uppdatera den efter styrelsens önskemål och vid behov. Just nu handlar det dock mest 
om att faktsikt skapa en fungerande hemsida. Webmastern ska även informera om hur en 

loggar in på hemsidan, redigerar och uppdater sin sida, om en har behörighet att göra så. Självfallet måste 
Webmastern även se till att lagar och etiska regler följs på hemsidan.

För att ha koll på vad styrelsen har för önskemål, ska Webmastern hålla kontinuerlig kontakt med 
Infochefen.  Därför är Webmastern en del av Informationsutskottet och får lov att närvara på deras möten. 
Webmastern väljer dock själv om denne vill delta i utskottets övriga arbeten. 

En får kanske lätt för sig att en måste vara ett proffs på datorer för att bli Webmaster. Men nej, allt 
en behöver kunna är att googla och ha tålamod. Sektionen använder sig av wordpress vilket är väldigt 
användarvänligt och det finns ett stort community runt programmet. Google is your friend.

Mailadress: webmaster@wsek.se
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Medlemmar i PR-utskottet

P R-utskottet på sektionen har som ett av sina huvudmål att visa upp programmet utåt. Utskottet 
verkar helt enkelt för att fler ska få upp ögonen för programmet och söka sig hit. Hur detta 
genomförs är väldigt fritt och upp till varje utskott att bestämma, och som medlem har en 

därför stora möjligheter till att få utlopp för kreativitet och att testa nya ideér. 
Senaste åren har utskottet bland annat besökt gymnasieskolor, guidat elever som vill skugga en student 

och planerat ett nytt event på sektionen vid namn “Ekodagen”. Vidare är utskottet med och anordnar 
LTH:s event Her Tech Future som går av stapeln varje år, samt ansvarar för sektionens Instagramkonto. 
Oavsett vad en har för intresse finns det alltid något inom PR-utskottet som en kan engagera sig i, och finns 
det inte så skapas det! Utskottet är platsbegränsat till 11 personer.

Mailadress: pr@wsek.se
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Valberedningen - W(al)2

S om medlem i Valberedningen är en med och sammanställer nomineringar, intervjuar kandidater 
och tar fram förslag till poster inför höst- respektive vårterminsmötet. Andra uppgifter är att 
uppdatera Funkisguiden (ett dokument med postbeskrivningar) samt att hålla i ett Walfläsk 

inför höst- och vårterminsmöte där sektionens medlemmar bjuds in till att nominera. Om du är intresserad 
av att få helhetsbild av sektionen och påverka hur den ser ut är detta utskottet för dig! Valberedningen 
består av max 10 personer, varav max 9 kan tillsättas på våren. 

Mailadress: valberedning@wsek.se
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Vice-Källarmästare (Vice-K M)

V ice-Källarmästarens främsta ugift är att koordinera Aktiwitetsutskottet. Som Vice-KM sitter 
du också med i TLTH:s Aktivitetskollegium där du kommer i kontakt med motsvarande 
poster på andra sektioner och får veta vad Kåren och de andra sektionerna hittar på. Detta är 

också ett utmärkt tillfälle att ta inspiration och planera gemensamma event. 
Som postens namn antyder har du också nära kontakt med Källarmästaren som är din kontakt till 

styrelsen och ni kan även hjälpa varandra i era respektive arbeten. 

Mailadress: vice-km@wsek.se
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Medlemmar i Akiwitetsutskottet

S om medlem i Aktiwitetsutskottet ska du erbjuda sektionen möjlighet till rekreation och verka 
för allmän trivsel utanför studierna. Du får med andra ord vara med och anordna en mängd 
olika aktiwiteter, från resor till klädbytardagar via spelkvällar, filmkwällar mackförsäljning och 

sportdagar. Det finns inga gränser för vad du kan hitta på som medlem i Aktivitetsutskottet och även 
intersektionella sammarbeten välkomnas. 

Utskottet är också ansvariga för sektionens deltagande Tandem och Karnevalen då dessa förekommer. 
Ett annat mycket högtidligt och åtrovärt åliggande som också ligger på Aktiwitetsutskottet är att 

representera sektionen i form av en fanbärare då detta passar. 

Mailadress: TBA








