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Riktlinje  Datum för beslut 
 

Internationalisering 
 

Sammanfattning 
Riktlinjen innehåller konkretiseringar av Policy för internationalisering och ska beskriva hur Sektionen 

ska uppnå sina mål och visioner gällande sitt arbete för att vara inkluderande för alla studenter inom 

Sektionen.  
 

Information 
För att alla medlemmar inom Sektionen ska kunna ta del av Sektionens verksamhet så är det viktigt att 

information sprids på både engelska och svenska. Därför ska 
 

a) information som går via Sektionens officiella kanaler finnas på både svenska och engelska med 

undantag för de fall då informationen bara är relevant för ena målgruppen. Detta ska då stå 

överst i meddelandet för att tydliggöra vem informationen vänder sig till. De kanaler som detta 

gäller för står listade under Kanaler. Det åligger varje medlem som skickar in information till 

eller lägger ut någon text på kanalerna att skriva en text på svenska och engelska när så är 

relevant. Informationschefen ansvarar för att se till att detta efterföljs.  

b) kallelser och dagordningar till Sektionens styrelsemöten och sektionsmöten finnas tillgängliga på 

både engelska och svenska. Sekreteraren ansvarar för att se till att detta sker.  

c) Sektionens hemsida finnas tillgänglig och uppdaterad på både svenska och engelska. 

Webmastern och utskottens sidansvariga ansvarar för att detta sker. 

d) sammanfattningar från Sektionens styrelsemöten och sektionsmöten skrivas på engelska och 

anslås på samma sätt som protokoll från dessa möten. Sekreteraren ansvarar för att detta 

efterföljs. 

e) i varje utgåva av Ekolodet åtminstone en artikel på engelska ingå. 

Kanaler 

● Wekobrevet  

● Mailutskick till Sektionens medlemmar 

● Facebook 

○ W-sektionen inom TLTH 

○ W-sektionens Medlemsforum, TLTH 

○ Studierådet på W 

● Instagram 

○ Ekosystemteknik 

● LinkedIn 
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Utskott 
Utskottsmöten ska ske på engelska om utskottet har minst en icke svensktalande medlem. 

 

Evenemang  
För att internationella studenter ska kunna ta del av Sektionens verksamhet ska 

 

a) beskrivningar till evenemang finnas tillgängliga på både svenska och engelska när eventet är 

relevant för såväl svenska som internationella studenter. 

b) anmälningsformulär finnas på både svenska och engelska. Formuläret ska inkludera en fråga om 

studenten vill ha evenemanget på engelska. 

c) viktig information under ett evenemang framföras på engelska. Detta inkluderar t.ex. 

utrymningsinformation, allergiinformation och information kring svensk lag. Om tillräckligt stort 

intresse framförts ska hela evenemanget hållas på engelska. 
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