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Stockholm 

2018-07-23 

PROTOKOLL 1718-KF-05

1 Formalia 

1.1 Mötets öppnande  
Talman Timmy Rosendal förklarar mötet öppnat klockan 18:06. 

1.2 Justering av röstlängd 
Vice talman Fanny Ahlberg justerar röstlängden. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: fastställa röstlängden enligt justering j1, bilaga 1. 

1.3 Mötets behöriga utlysande 
Talman meddelar att kallelse och handlingar till mötet skickats två dagar senare än enligt stadgarna då mötet 

flyttades fram två dagar och Kårstyrelsen inte kunde planera om. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: finna mötet behörigt utlyst. 

1.4 Fastställande av föredragningslista 
Punkt 3.1 tillkommer enligt förklaring under punkter. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: fastställa föredragningslistan enligt kompletterande handlingarna. 

1.5 Adjungeringar 
Övriga närvarande är: 

• Gustaf Ogesten (Kårstyrelseledamot) 

• Alfred Kedhammar (Kandidat Vice Talman) 

• Gabriella Norman (Kandidat Kårstyrelsen) 

• Alexander Hesseborn (f.d. THS Mottagningssamordnare) 

• Elisabet Lövkvist (THS Chef för utbildningsinflytande) 

• Alexander Viklund (Revisor) 

• Oskar Hektor (Revisor) 

• Chaitanya Tendolkar (THS Studiesocialt ansvarig) 

• Jacob von Eckermann (Valberedningen) 

• Johanna Torstensson (Valberedningen) 

• Klara Modin (Kårstyrelseledamot) 

• Ryll Åman (THS vice ordförande) 

• Vide Richter (Kårstyrelseledamot) 

• Magdalena Kaplan (Kårstyrelseledamot) 

• Johan Orrenius (Kårstyrelseledamot) 

• Filip Schulze (Valgeneral) 

• Simon Edström (f.d. THS Chef för utbildningsinflytande) 
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• Maria Bahrami (THS ordförande) 

• Robin Kammerlander (Chefredaktör Osqledaren) 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: adjungera samtliga närvarande med yttranderätt. 

1.6 Val av justerare tillika rösträknare 
Emma Ingo (K) och Matilda Ninasdotter Holmström (S) kandiderar. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: välja Emma Ingo (K) och Matilda Ninasdotter Holmström (S) till justerare tillika rösträknare. 

1.7 Föregående protokoll Kårfullmäktige 
Talman berättar att protokollet 1718-KF-04 är justerat och publicerat. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: lägga protokollet från 1718-KF-04 till handlingarna. 

1.8 Inkomna entlediganden 
Inga inkomna entlediganden 

1.9 Anmälningsärenden 
Inga övriga frågor anmälda. 

2 Beslutsuppföljning 

2.1 Talmanspresidiets beslutsuppföljning 
Talman går igenom beslutsuppföljningen. 

2.2 Verksamhetsrapporten  
Ordförande går igenom verksamhetsrapporten. 

3 Val av Kårfullmäktige 

3.1 Fastställande av val till KF 18/19 
Talman presenterade att val har genomförts enligt information på KF03, men att punkten glömdes bort i 

handlingarna och föredragningslistan. Talmanspresidiet ger därför KF möjligheten att behandla punkten 

15/15, 17/5 eller på ett extra-KF. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: Behandla punkten på dagens möte 15/5 

Valgeneral Filip Schulze presenterar valprocessen. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: Fastställa valet till Kårfullmäktige 18/19 enligt valnämndens rekommendation 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05001 
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4 Valfrågor 
Valberedningen säger några ord om processen och presenterar gruppen. De förklarar att de inte har viktat 

kandidaterna mot varandra, utan bara bedömt om kandidaten når upp till den krävda nivån i 

lämplighetsprofilen.  

4.1 Val av THS Vice Talman 18/19  
Alfred Kedhammar presenterar sig och svarar sedan på frågor från fullmäktige. 

Kandidaten lämnar rummet. Kårfullmäktige diskuterar kandidaten.  

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: välja Alfred Kedhammar (K) till THS Vice Talman 18/19. 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05002 

4.2 Kårfullmäktiges sekreterare 18/19 
Inga kandidaturer inkom 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: Bordlägga punkten till nästa verksamhetsår. 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05003 

4.3 Val av THS Valberedning 18/19  
Antalet ledamöter är beslutade till 7st varav 4st är valda enligt beslut 1718-KF-04002. 

Inga kandidaturer inkom. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: Bordlägga punkten till nästa verksamhetsår. 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05004 

4.4 Val av THS Kårstyrelse 18/19  
Enligt beslut på 1718-KF-04 så är tre av fem ledamöter i Kårstyrelsen valda. 

Klara Modin (D) lottades att börja presentera sig, följt av Gabriella Norman (MiT) 

Kandidaten som inte skall presentera lämnar rummet.  

Klara presenterar sig och svarar sedan på frågor från fullmäktige. 

Kandidaten lämnar rummet. Valberedningen hämtar nästa kandidat. 

Gabriella presenterar sig och svarar sedan på frågor från fullmäktige. 

Kandidaten lämnar rummet. Kårfullmäktige diskuterar kandidaterna. 

Röstningen genomförs med sluten votering. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: Välja Klara Modin (D) och Gabriella Norman (MiT) till ledamöter i THS Kårstyrelse 18/19. 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05005 

4.5 Val av THS Valgeneral 18/19 
Inga kandidaturer inkom. 



Kårfullmäktigesammanträde #05 17/18 
Datum: 2018-05-15 
Tid: 18.00 – 23.00 
Plats: Kröken, Nymble 

 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: Bordlägga punkten till nästa verksamhetsår. 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05006 

4.6 Val av THS Sakrevisorer 18/19 
Alexander Viklund presenterar sig och svarar sedan på frågor från fullmäktige. 

Kandidaten lämnar rummet. Kårfullmäktige diskuterar kandidaten. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: välja Alexander Viklund (D) till THS Sakrevisor 18/19. 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05007 

4.7 Val av THS Valnämnd 18/19 
(F) och (I) är tillsatta. Fyllnadsval i resterande sektioner. Följande nominerades till THS Valnämnd 18/19: 

• David Håkansson (M) davhak 

• Gustav Ogesten (T) ogesten 

• Zichang Lin (IsB) zichang 

• Jacob Degenne (K) jdegenne 

• Justin Lex (IN) jtlex 

• Morgan Westin (IsF) morganw 

• Maria Bahrami (Media) mfba 

• Elisabet Lövkvist (CL) elilov 

• Joaquin Bonino Quintana (D) jbq 

• Sigvard Bast (W) sigvardb 

• Nils Paulsrud (E) nilspa 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: Välja ovanstående kandidater till THS Valnämnd 18/19 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05008 

4.8 Val av Auktoriserad Revisor 18/19 
Kårstyrelsen nominerade sittande revisorn Håkan Fjellner från Finnhammars Revisionsbyrå AB för omval. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: Välja Håkan Fjellner till Auktoriserad Revisor 18/19 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05009 

4.9 Val av ansvarig utgivare av Osqledaren 
Kårstyrelsen föreslår Kårfullmäktige att besluta: 

Att 1: Kårfullmäktige väljer Simon Sundin till ansvarig utgivare för Osqledaren för verksamhetsåret 

2018/2019 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: välja Simon Sundin till ansvarig utgivare för Osqledaren för verksamhetsåret 2018/2019 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05010 
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4.10 Val av studeranderepresentanter till fakultetsrådet 
Kårstyrelsen föreslår Kårfullmäktige att besluta: 

Att 1: utse Sebastian Wahlqvist till studentrepresentant i fakultetsrådet från 1 juli 2018 till den 15 januari 

2019 

Att 2: utse Jonathan Edin till studentrepresentant i fakultetsrådet från 1 juli 2018 till den 15 januari 2019 

Att 3: delegera beslutet om representant på forskarnivå till Fakultetsrådet till Kårstyrelsen, mandatet gäller 

för representanter fram till den 30 juni 2019 

Talmanspresidiet noterar: THS har endast en (1) representant på forskarnivå.  

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: bifalla propositionen i sin helhet 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05011 

4.11 Val av studeranderepresentanter till Universitetsstyrelsen 
Kårstyrelsen föreslår Kårfullmäktige att besluta: 

Att 1: utse Emma Ingo till studentrepresentant i Universitetsstyrelsen från 1 juli 2018 till den 30 juni 2019 

Att 2: utse Maria Bahrami till studentrepresentant i Universitetsstyrelsen från 1 juli 2018 till den 30 juni 2019 

Att 3: delegera beslutet om representant på forskarnivå till Universitetsstyrelsen till Kårstyrelsen, mandatet 

gäller för representanter fram till den 30 juni 2019 

Talmanspresidiet noterar: THS har endast en (1) representant på forskarnivå.  

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: bifalla propositionen i sin helhet 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05012 

4.12 Val till disciplinnämnden 
Kårstyrelsen föreslår Kårfullmäktige att besluta: 

Att 1: välja QQ till ordinarie ledamot i Disciplinnämnden med mandat från 1 juli 2018 till 30 juni 2019. 

Att 2: välja NN till ordinarie ledamot i Disciplinnämnden med mandat från 1 juli 2018 till 30 juni 2019. 

Att 3: välja qq till suppleant i Disciplinnämnden för QQ med mandat från 1 juli 2018 till 30 juni 2019. 

Att 4: välja nn till suppleant i Disciplinnämnden för NN med mandat från 1 juli 2018 till 30 juni 2019. 

Oskar Hektor yrkar: 

Att 1: Kårfullmäktige ålägger kårstyrelsen att för perioden från 2018-07-01 till KF1 18/19 välja 

studentrepresentanter (2 ordinarie och vid behov deras personliga suppleanter) till Disciplinnämnden. 

Maria Bahrami yrkar: 

Att 2: Kårfullmäktige ålägger kårstyrelsen att välja studentrepresentanter (2 ordinarie och deras personliga 

suppleanter) till Disciplinnämnden med mandat från 1 juli 2018 till 30 juni 2019. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: Kårfullmäktige ålägger kårstyrelsen att välja studentrepresentanter (2 ordinarie och deras personliga 

suppleanter) till Disciplinnämnden med mandat från 1 juli 2018 till 30 juni 2019. 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05013 

Ordningsfråga 

Röstlängden justeras efter kortare paus. 
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Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: Fastställa röstlängden enligt justering j2, se bilaga 1 

5 Beslutsfrågor 

5.1 THS Verksamhetsplan 18/19 
THS Ordförande presenterar verksamhetsplanen. 

Kårstyrelsen föreslår Kårfullmäktige att besluta: 

Att 1: kårfullmäktige fastställer THS verksamhetsplan för verksamhetsåret 18/19 enligt bilaga 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: bifalla propositionen i sin helhet 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05014 

5.2 Proposition om medlemsavgift 
Kårstyrelsen föreslår Kårfullmäktige att besluta: 

Att 1: medlemsavgiften för verksamhetsår 2018/2019 kvarstår på 365 kr. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: bifalla propositionen i sin helhet  

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05015 

5.3 THS Budget 18/19 
Kårstyrelsen föreslår Kårfullmäktige att besluta: 

Att 1: kårfullmäktige fastställer THS budget för verksamhetsåret 18/19 enligt bilaga 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: bifalla propositionen i sin helhet  

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05016 

5.4 Motion angående Osqulda 
Motionären föredrar motionen. 

Motionären yrkar 

Att 1: Ge Osqulda det nya namnet Quristina 

Att 2: Ge Osqulda det nya namnet Qristina 

Att 3: Ge Osqulda det nya namnet Qurie 

Att 4: Ge Osqulda det nya namnet Greta 

Att 5: Ge Osqulda det nya namnet Qlara 

Kårstyrelsen lämnar ingen rekommendation i sitt motionssvar, men anser att alla namnen är lämpliga. Genom 

försöksvotering visade mötet att det var alternativ 1 eller 2 som var aktuellt att besluta om. 

Under mötet framfördes motiveringar så som att: 

• Quristina har kunglig förlaga, precis som Osquar 

• Stavningen är studentikos och harmonierar med den övrig studentkultur på KTH 
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• Quristina har samma antal stavelser som Osqulda och betoningen av namnet ligger på den sista 

stavelsen. Typiskt bra när sånger konverteras till ett mer inkluderande namn på den kvinnliga 

teknologen. 

• Drottning Kristina, som namnet syftar på, var en normbrytande kulturprofil som abdikerade och 

utvandrade till Rom.  

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: Ge Osqulda det nya namnet Quristina [Uttalas i första hand Kristina, övriga kreativa uttal kan 

användas om situationen så kräver] 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05017 

Ordningsfråga 

Röstlängden justeras efter kortare paus. 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: Fastställa röstlängden enligt justering j3, se bilaga 1 

 

5.5 Proposition om medlemspolicy 
Kårstyrelsen föreslår Kårfullmäktige att besluta: 

Att 1: anta policy för medlemsförmåner  

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: bifalla propositionen i sin helhet  

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05018 

5.6 Proposition om per-capsulam beslut 
Kårstyrelsen föreslår Kårfullmäktige att besluta: 

Att 1: i THS stadga, under § 3.6.4 Beslut lägga till följande “Om ett beslut inte kan vänta och måste tas innan 

ett ordinarie styrelsemöte så kan styrelsen ta ett per capsulam-beslut. Vid ett sådant beslut krävs det en 

kvalificerad majoritet. Beslutet skall även skickas till revisorerna och bifogas till nästkommande 

styrelsemöte för transparensens skull.”  

Att 2: i THS stadga, under § 3.4 Kårpresidiet byta ut följande “ Kårpresidiet har rätt att avgöra brådskande 

ärenden och ärenden som överlåtits på det och ansvarar inför kårstyrelsen för vidtagna åtgärder, vilka 

skriftligen ska anmälas till nästföljande styrelsesammanträde” till “Om styrelsen inte kan ta ett per 

capuslam-beslut enligt §3.6.4, eller om ett ärende har överlåtits till kårpresidiet så har dem rätt att fatta 

ett s.k. presidiebeslut i frågan. Kårpresidiet ansvarar då inför kårstyrelsen för de åtgärder som vidtagits 

och de ska skriftligen anmälas till nästföljande styrelsesammanträde.” 

Matilda Ninasdotter Holmström yrkar på: 

Att 1: Ändra nya förslaget till: "Om styrelsen inte kan ta ett per capuslam-beslut enligt §3.6.4, eller om ett 

ärende har överlåtits till kårpresidiet så har dem rätt att fatta ett s.k. presidiebeslut i frågan. 

Kårpresidiet ansvarar då inför kårstyrelsen för de åtgärder som vidtagits och de skall även skickas till 

revisorerna skriftligen anmälas till nästföljande styrelsesammanträde. Beslutet skall även skickas till 

revisorerna och bifogas till nästkommande styrelsemöte för transparensens skull.”  

Kårstyrelsen yrkar på: 

Att 2: "Om styrelsen inte kan ta ett per capuslam-beslut enligt §3.6.4, eller om ett ärende har överlåtits till 

kårpresidiet så har de rätt att fatta ett s.k. presidiebeslut i frågan. Kårpresidiet ansvarar då inför 

kårstyrelsen för de åtgärder som vidtagits. De ska samma dag skicka beslutet till Kårstyrelsen och 

revisorerna samt ska skriftligen anmäla beslutet till nästföljande styrelsemöte.” 
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Kårstyrelsen jämkar sig med sitt eget förslag. Matilda jämkar sig med Kårstyrelsen 

 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: i THS stadga, under § 3.6.4 Beslut lägga till följande “Om ett beslut inte kan vänta och måste tas innan 

ett ordinarie styrelsemöte så kan styrelsen ta ett per capsulam-beslut. Vid ett sådant beslut krävs det en 

kvalificerad majoritet. Beslutet skall även skickas till revisorerna och bifogas till nästkommande 

styrelsemöte för transparensens skull.”  

Att 2: i THS stadga, under § 3.4 Kårpresidiet byta ut följande “ Kårpresidiet har rätt att avgöra brådskande 

ärenden och ärenden som överlåtits på det och ansvarar inför kårstyrelsen för vidtagna åtgärder, vilka 

skriftligen ska anmälas till nästföljande styrelsesammanträde” till "Om styrelsen inte kan ta ett per 

capuslam-beslut enligt §3.6.4, eller om ett ärende har överlåtits till kårpresidiet så har de rätt att fatta 

ett s.k. presidiebeslut i frågan. Kårpresidiet ansvarar då inför kårstyrelsen för de åtgärder som vidtagits. 

De ska samma dag skicka beslutet till Kårstyrelsen och revisorerna samt ska skriftligen anmäla beslutet 

till nästföljande styrelsemöte.” 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05019 

5.7 Proposition om Sektionernas sammansättning 
Kårstyrelsen föreslår Kårfullmäktige att besluta: 

Att 1: Ta bort stycket med ”Sammansättning:” i alla Sektioner 

Att 2: Införa ett nytt avsnitt ”9.4 Sektionernas sammansättning” med texten ”Sektionernas sammansättning 

finns i bilagan ”Sektionernas sammansättning”, ändringar i Sektionernas sammansättning beslutas av 

kårfullmäktige. Bilagan ska vara tillgänglig tillsammans med reglementet på THS hemsida.” 

Kårstyrelsen yrkar: 

Att 3: Ändra att-sats-1 till: Ta bort stycket med ”Sammansättning” i alla Sektioner förutom i ”9.3.5 

Doktorandsektionen (Dr)” där den ska vara kvar. 

Kårstyrelsen jämkar sig  

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: Ta bort stycket med ”Sammansättning” i alla Sektioner förutom i ”9.3.5 Doktorandsektionen (Dr)” 

där den ska vara kvar. 

Att 2: Införa ett nytt avsnitt ”9.4 Sektionernas sammansättning” med texten ”Sektionernas sammansättning 

finns i bilagan ”Sektionernas sammansättning”, ändringar i Sektionernas sammansättning beslutas av 

kårfullmäktige. Bilagan ska vara tillgänglig tillsammans med reglementet på THS hemsida.”  

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05020 

5.8 Proposition om Övriga Centrala Val 
Kårstyrelsen föreslår Kårfullmäktige att besluta: 

Att 1: i reglementet, ändra innehållet under rubriken 6.2 Övriga centrala val till: 

“Kårstyrelsen väljer ledamöterna i följande organ: 

• Universitetsstyrelsen 

• Fakultetsrådet 

• Disciplinnämnden 

Kårstyrelsen väljer även ansvarig utgivare för Osqledaren. 

Kårfullmäktige kan upphäva alla beslut som innefattas under denna rubrik genom att fatta motstridigt 

beslut.” 

Att 2: i reglementet, ändra rubriken 6.2 Övriga centrala val till 6.2 Övriga centrala poster 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: bifalla propositionen i sin helhet 
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3.    Valnämndsprotokoll 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05021 

5.9 Proposition om medlemskap i ASNNC 
Kårstyrelsen föreslår Kårfullmäktige att besluta: 

Att 1: THS ska gå med i ASNNC 

Kårfullmäktige beslutar 

Att 1: bifalla propositionen i sin helhet 

Detta beslut får beslutsnummer 1718-KF-05022 

6 Övriga frågor 

6.1 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

6.2 Nästa möte 
Sista mötet för året. Woop woop!. 

7 Mötets avslutande 
Mötet avslutades 22:09 

JUSTERING 

   

vid protokollet   

_________________________ _________________________ _________________________ 

Peter Fjellander Timmy Rosendal Fanny Ahlberg 

Mötessekreterare Talman Vice Talman 

   

justeras justeras 

_________________________ _________________________ 

Matilda Ninasdotter Holmström Emma Ingo  

Ledamot S-sektionen Ledamot K-sektionen 

 

BILAGOR 
1. Justeringslista 

2. Mötets handlingar 



Justering av röstlängd 
Under mötet 1718-KF-05 
Tekniska Högskolans Studentkår 
2018-05-15 
Sid 1(1) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 
Namn  Sektion Position j1 j2 j3 
Malin Engquist  CL Ledamot    
Martin Sivertsson CL Suppleant x x x 
Henrik Johanson D Ledamot  x x x 
Anton Lilja  D Ledamot    
Per Nyberg  D Ledamot  x x x 
August Janse  D Suppleant    
Andrea De Giorgio Dr Ledamot     
Tage Mohammadat** Dr Ledamot     
Lukas Bjarre E Ledamot  x x x 
Viktor Lönnroth E Ledamot     
Jonatan Lindgren E Suppleant x x x 
Linnea Lidén W Ledamot     
Erik Molitor  T Ledamot  x x x 
Emil Grundén T Ledamot     
Leo Bergman  F Ledamot     
Mårten Vourinen F Ledamot  x x x 
Gustav Gybäck F Suppleant    
Mattias Borg I Ledamot     
Alexander Dryselius I Ledamot     
Jacob Larsson* I Ledamot x x x 
Erik Pettersson  IN Ledamot  x x x 
Sebastian Porling  IN Ledamot     
Melik Atabeyli* IN Suppleant    
Christopher Bay IsB Ledamot  x x x 
Dominik Kaiser** IsB Suppleant    
Emma Ingo  K Ledamot  x x x 
Athea Thomas K Ledamot  x x x 
Dilan Kaya M Ledamot     
Joakim Zenk M Ledamot     
Erik Ljungberg  M Ledamot  x x x 
Andreas Kidelius M Ledamot     
Viktor Sundström  M Ledamot     
David Håkansson** M Suppleant    
Ferhat Kaya** M Suppleant    
Emma Olsson Media Ledamot  x x x 
Marcus Groth Media Suppleant    
Jonas Stylbäck MiT Ledamot  x x x 
George Sadelswärd* Open Ledamot    
Annelie Brahm S Ledamot     
Matilda Ninasdotter Holmström* S Ledamot x x x 
Susanna Nettelblad* S Ledamot x x x 
Linnea Gabrielsson* S Ledamot    

 



Till: Kårfullmäktiges ledamöter 

 

För kännedom: 

THS Medlemmar THS Valnämnd 

THS Kårstyrelse THS Personal 

THS Sakrevisorer THS Inspektor 

THS Valberedning Osqledaren 

  

Stockholm, den 17 april 2018 
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KALLELSE 1718-KF-05 
 

Tisdagen den 15 maj och torsdagen den 17 maj (Sista 

tillfället kommer att användas vid behov) 

Mat serveras båda dagarna 17:00-18:00 i Kröken, 

Nymble  

Mötet den 15 maj hålls 18:00-23:00 i Kröken, Nymble  

Mötet den 17 maj hålls 18:00-23:00 i Nya Matsalen, 

Nymble. (Denna dag kommer att användas vid 

behov) 
 

Härmed kallas till THS kårfullmäktigesammanträde. Tid och plats enligt ovan.  

 

Alla ledamöter, inklusive suppleanter, förväntas närvara på mötet om inget annat 
särskilt meddelas talmanspresidiet. 

Ledamöter som inte kan närvara på mötet samt medlemmar som vill närvara anmäler detta till 
talmanspresidiet senast tre dagar före mötet via talman@ths.kth.se.  

 

Motioner, interpellationer samt missförtroendeförklaring ska vara talmanspresidiet till handa 
senast den 24 april för att kunna behandlas på mötet. 

Följdmotioner samt enkla frågor ska vara talmanspresidiet tillhanda senast den 10 maj för att 
kunna behandlas på mötet. 

Välkommen! 
 

mailto:talman@ths.kth.se


To: Delegates of Kårfullmäktige 

 

For information: 

THS Members THS Nomination comittee 

THS Board THS Electon comittee 

THS Accountants THS Staff 

THS Inspektor Osqledaren 

  

Stockholm, the 17 of april 2018 
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SUMMONS 1718-KF-05 
 

Tuesday the 15st of May and Thursday the 17th of May 

Dinner is served both days 17:00-18:00 in Kröken, 

Nymble. 

The meeting on the 15th is held 18:00-23:00 in Kröken, 

Nymble.  

The meeting on the 17th is held 18:00-23:00 in Nya 

Matsalen, Nymble. (This they will only be used if 

needed) 
 

You are now summoned to a meeting of THS Kårfullmäktige at the time and place above.  

 

All delegates, including deputies, are expected to attend the meeting unless absence is 
notified to the speakers. 

Delegates who are not to attend and members who would like to attend the meeting is to notify 
the speakers at least three days in advance through mail to talman@ths.kth.se. 

 

Motions, interpellations and distrust statements should be provided to the speakers no later 
than the 24th of April to be possible to process at the meeting. 

Consequence motions and simple questions should be provided to the speakers no later than 
the 10th of May to be possible to process at the meeting. 

Welcome! 
 

 

mailto:talman@ths.kth.se
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STOCKHOLM 2018-05-15/17 

 

 

Kårfullmäktigesammanträde #5 17/18 

Datum: 2018-05-15/17 

Tid: 18.00 – 23.00 

Plats: Nymble, Campus Valhallavägen 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 1718-KF-05  

1 Formalia   * = bilaga i handlingarna 

1.1 Mötets öppnande  

1.2 Justering av röstlängd 

1.3 Mötets behöriga utlysande * 

1.4 Fastställande av föredragningslista * 

1.5 Adjungeringar  

1.6 Val av justerare tillika rösträknare 

1.7 Föregående protokoll Kårfullmäktige 

1.8 Inkomna entlediganden 

1.9 Anmälningsärenden 

2 Beslutsuppföljning 

2.1 Talmanspresidiets beslutsuppföljning* Talmanspresidiet 

2.2 Verksamhetsrapporten*  Kårstyrelsen 

3 Val till Kårfullmäktige  

3.1 Fastställande av val till KF 18/19*   Valgeneralen 

4 Valfrågor 

4.1 Val av THS Vice Talman 18/19 *  Valberedningen 

4.2 Val av Kårfullmäktiges sekreterare 18/19 * Valberedningen 

4.3 Val av THS Valberedning 18/19 *  Valberedningen 

4.4 Val av THS Kårstyrelse 18/19 *  Valberedningen 

4.5 Val av THS Valgeneral 18/19 *  Valberedningen 

4.6 Val av THS Sakrevisorer 18/19  Valberedningen 

4.7 Val av THS Valnämnd 18/19  Talmanspresidiet 

4.8 Val av Auktoriserad Revisor 16/19  Talmanspresidiet 

4.9 Val av ansvarig utgivare av Osqledaren Kårstyrelsen 
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SIDA  2 (2) 

 

4.10 Val av studeranderepresentanter till  Kårstyrelsen 

fakultetsrådet 

4.11 Val av studeranderepresentanter till  Kårstyrelsen 

Universitetsstyrelsen 

4.12 Val till disciplinnämnden  Kårstyrelsen 

5 Beslutsfrågor 

5.1 THS Verksamhetsplan 18/19  Kårstyrelsen 

5.2 Proposition om medlemsavgiften  Kårstyrelsen 

5.3 THS Budget 18/19   Kårstyrelsen 

5.4 Motion angående Osqulda   Erik Molitor  

5.5 Proposition om medlemspolicy  Kårstyrelsen  

5.6 Proposition om per-capsulam beslut Kårstyrelsen 

5.7 Proposition om Sektionernas sammansättning Kårstyrelsen 

5.8 Proposition om Övriga Centrala Val Kårstyrelsen 

5.9 Proposition om medlemskap i ASNNC Kårstyrelsen 

6 Övriga frågor 

6.1 Övriga frågor 

6.2 Nästa möte 

7 Mötets avslutande 



Statustyper: Genomfört Påbörjat Ej Påbörjat Aktiva ärenden: 5

Beslutsnummer Titel Beskrivning Besluts-
datum

Senast 
uppdaterad

Ansvarig Status Kommentar

1718-KF-01006 Proposition om Verksamhetsdirektiv Presentera verksamhetsdirektiv för Kårfullmäktige 2017-10-12 2018-01-18 Kårstyrelsen Genomfört Kommer på KF05
1718-KF-02008 Proposition revidering av åsiktsdokument Ändra i åsiktsdokument 2017-11-29 2017-12-17 Kårstyrelsen Påbörjat Engelsk översättning, samt följa upp på kungen
1718-KF-03001 Val av auktoriserad revisor Kontakta revisorn och kolla om omval är aktuellt 2018-03-22 2018-03-24 Talmanspresidiet Påbörjat Styrelsen är kontaktad och har koll
1718-KF-03002 Val av THS Valberedning 18/19 Meddela kandidaterna 2018-03-22 2018-03-24 Talmanspresidiet Genomfört
1718-KF-03003 Motion om byte av sektionstillhörighet för 

Masterprogram
Ändra i reglementet 2018-03-22 2018-03-24 Talmanspresidiet Påbörjat Undersöka möjligheten att eventuellt hitta ett 

datum för att inspirera till att ändra i reglementet
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KÅRSTYRELSENS RAPPORT KF 05 17/18 

Rapportering på den löpande verksamheten 
Denna del av rapporten täcker de delar av verksamheten som kallas löpande, det vill säga sådant som 
fortlöper utan att specifikt lyftas fram som ett utvecklingsområde i verksamhetsplanen. 

Kårstyrelsen 
Slutspurten för verksamhetsåret har dragit igång och det är många saker som ska hinnas med och projekt 
som behöver slutföras. Mycket fokus har gått till att förbereda det som kommer upp nu på KF 5 med en 
hel del propositioner. Innan dess har det varit val och nya personer har valts till höstens kårledning. 
Dessvärre saknas ännu en person till posten som studiesocialt ansvarig men det ska förhoppningsvis vara 
löst till slutet av månaden. För att hinna diskutera allt var kårstyrelsen iväg på konferens i Karlstad. 

För kårpresidiet har mycket av den senaste tiden gått till att jobba med verksamhetsplanen och budgeten 
som presenteras under mötet. Utöver det har vice jobbat med bland annat GDPR, uppdatering av 
lokalbokningsregler, ägardirektiv & ledamöter till bolagen och att få till något i Gamble. 

Utbildning- och påverkansfrågor 
Det stora som händer just nu är att KTHs dekanus och prodekanus genomför kvalitetsdialoger med alla 
KTHs skolor. Detta är en stor komponent i KTHs kvalitetssäkringssystem och görs i år för andra gången, 
men det är första gången vi har studentrepresentanter mer. Våra skolrådsordföranden (nu fulltaliga!) 
representerar studenterna på sina skolor och vi kommer att utvärdera hur vårt arbete kring 
kvalitetsdialogerna gått inför nästa år.  

Gällande tentareglerna har det varit mycket fram och tillbaka, det visade sig att KTH inte ville ändra 
reglerna mitt i läsåret, vilket kan vara förståeligt. Nu jobbar vi på att få till ändringarna till slutet på 
terminen så att de träder i kraft nästa läsår. Generellt verkar ingen riktigt vara emot de ändringar vi vill ha 
(att jourhavande lärare ska rondera och att studenter ska få ta med tentamenslydelse och kladdpapper ut 
efter tentans slut), så det enda hindret är byråkratin.  

Under universitetsstyrelsens sammanträde i mitten av april hölls  en presentation om THS med fokus på 
vad vi gjort under året. Detta är något som görs varje år och vi rapporterar om medlemsantal, ekonomi och 
vad som hänt under året; i år var fokus på vad vi gjort inom KTH:s fokusområden jämställdhet, 
internationalisering och hållbarhet och det verkade uppskattas. 

SFSFUM (Sveriges förenade studentkårs fullmäktige) har precis varit. Delegationen var riktigt taggade och 
vi har en del inskickade motioner där SFS styrelse yrkat på bifall. Mer information om SFSFUM kommer 
på KF1 i höst. 

Studiesociala frågor 

Jämlikhet, mångfald och likabehandling 
Det kommer hållas JML-råd i slutet av månaden, egentligen skulle det hållas tidigare men förhoppningarna 
är att en efterträdande ska hinna väljas och att denna kan närvara och därför sköts det fram.  
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När detta skrivs har KTH och THS börjar planera inför invigningen av Malvinas väg! Förhoppningsvis 
finns det lite mer information väl under kårfullmäktige. 

Hållbarhet 

Grab & Bike ansökte om pengar från KTH Sustainability Office och fick 17 000 kronor som nu används 
för att köpa in reservdelar och annat för att underhålla cyklarna. Det kommer också hållas ‘Fix your own 
Bike’ 26 April dit studenter kan komma och låna verktyg och lära sig ta hand om sin cykel.  

International 
MAIN (Master’s and international group) har blivit en undergrupp, nu under namnet THS MAIN. De 
anordnar ungefär två större event i månaden för alla studenter och i samarbete med KTH håller vi just nu 
på att försöka få till en lokal till dem. 

Internationella mottagningen är rekryterad och består för höstens mottagning av 15 projektmedlemmar 
och 99 buddies, många som också varit med tidigare!  

För att ytterligare föra samman alla studenter tas just nu, tillsammans med mottagningssamordaren, en 
workshop fram tillsammans med ett företag för att ge sektionerna verktyg för att inkludera internationella 
studenter. Så snart det är klart ska det presenteras för sektionsordförandena så håll ögonen öppna! 

Mottagning 

Just nu är det mycket jobb inför fadderutbildningen den 5:e maj, och problem med för många personer för 
salen som AFS har bokat så jag har behövt flytta personer från förmiddags- till eftermiddagspasset och det 
har varit lite strul med det. I övrigt planeras mottagningsråd 5, och jag håller uppföljningssamtal med 
mottagningsansvariga på varje sektion. Fortsatt bra samarbete med de flesta på KTH. 

Sport 

Union Sports Association (USA) anordnar THS Tournaments (THSM). De har ansökt om bidrag och fixat 
så att det fortsatt finns en deal för gratis squash för alla THS medlemmar. På måndagar erbjud som vanligt 
volleyboll i KTH Hallen. Något som kommer hända under nästa år är att USA kommer byta namn till 
THS Sports. 

Fest och event 
PG fortsätter att ha kul tillsammans och vi har haft några programråd. Avtalet med Platoon är nästan 
färdigt för underskrift. Vi ska titta på vilka event PG är intresserade av att göra. Ska strax påbörja 
planeringen inför tentapuben andra juni.  STAD-utbildningen skedde i slutet av förra månaden och FEST-
utbildningen kommer ske i mitten av maj.  

Kommande event:  

Bar Nymble 27/4 , 4/5, 18/5  
Eventuellt Eurovision den 12/5  
Final av Champions League den 26/5 
Tentapub 2/6  
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Kårföreningar 

Under maj hålls en teambuilding för alla kårföreningar med grillning och häng. 

Framtid 

THS Armada 

Projektgruppen har rekryterats och just nu pågår rekrytering av gruppledare. Extra kul är att det för första 
gången ingår en internationell student i projektgruppen! Utöver det sker just nu försäljning av mässplatser 
och i samband med dessa har en intervjuutbildning genomförts, samt två säljutbildningar med syfte att vara 
beredd på olika situationer som kan uppstå i relationen till företagen. Mycket fokus läggs på att göra 
organisationen riktigt värdebaserad och det sker nu ett samarbete med målet att 100% av organisationen 
ska ha tillgång till att göra värderingsträdet tillsammans med Armada, hittills har projektgruppen gjort det. 
Vet man om sina personliga värderingar ökar engagemanget avsevärt. Det planeras även ytterligare saker 
som handlar om just värderingar som bland annat att alla gäster på banketten kommer att göra 
värderingsträdet innan banketten och på så sätt bli placerad student-företag där deras respektive personliga 
värderingar matchar. På det sättet även öka syftet och engagemanget på banketten. Vi har även diskuterat 
olika typer av upplevelserum på mässan där studenter ska få känna på hur det känns att inte få leva ut sina 
värderingar respektive få leva ut sina värderingar, och den drastiska skillnaden mellan.  

THS Future 

Aktuella event just nu är J-veckan, Green Week och Consulting eve. Teamet fungerar fortsatt mycket bra, 
trots att många projekt redan är avklarade.  Mycket fokus ligger just nu  på att rekrytera efterträdare till 
nästa års projektgrupp. Ekonomin ser fortsatt mycket  bra ut. 

Fundament 

Kommunikation 

Mycket tid går fortfarande till utvecklingen av medlemssystemet.  Nya Ladok kommer att lanseras precis 
efter kursslut och möten med KTH sker för att vara säker på att allt år så smidigt som möjligt. Även 
GDPR gör att lite extra jobb måste göras för att vara säker på allt går rätt till där. KTH saknar en central 
samordning av kommunikation mot nuvarande studenter och dialog förs med KTH för att hitta lösningar 
så att studenter kan få del av både viktig information och om event.  

Under våren har instagram använts mer för att visa upp THS centralt, mer information finns under 
verksamhetsplanen. Något nytt nu är att THS Utbildning blir huvudansvariga att använda THS twitter-
konto för att publicera inlägg rörande utbildning samt att de använder instagram kontot @thskth för att 
visa upp deras verksamhet. 

Osqledaren 
Mest aktuellt nu är att OL#4 trillar ner i brevlådan denna vecka. Till detta nummer har en ny grafisk profil  
tagits fram. Det tog mycket tid och ledde till att andra delar av tidningen fick lida, men trots lite småfel här 
och där så är jag ändå riktigt nöjd! Det är bättre att vara ambitiös och testa något nytt än att fortsätta med 
samma föråldrade stil! Även om sista tidningen är släppt är målet att producera webbartiklar in i det sista.  
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Dessutom så har min efterträdare valts och jag är mer än nöjd med resultatet. Nästa steg blir därför att 
planera och utföra en så smidig och effektiv överlämning som möjligt. Jag planerar en “studieresa” till våra 
kollegor på Sörmlands Tryckeri tillsammans med min efterträdare. En mer personlig relation är alltid bra 
för framtida samarbeten.  

Fastighet 
Vattenläckan som uppstod i Gamla Matsalen är nu avslutat även hos försäkringsbolaget och vi erhöll 
ersättning för största delen av kostnaderna. Vi uppmanar återigen att inga personer skall vistas på taket för 
att situationer som denna inte skall uppstå igen. Det genomfördes en undersökning/läcksökning av entré 
19 i början av november då flera vattenläckor noterats i källaren och trappen. Det konstaterades att det 
finns brister i den yttre tätningen av bjälklaget och dess uppvik mot fasaden. Bristerna är åldersrelaterade. 
Detta innebär att en större insats för att åtgärda bristerna kommer att ske under sommaren då hela entré 19 
kommer att stängas av. Ytterligare insatser kommer att ske vid fasaden mot Gasqueparken och delar av 
entré 15.  
 
Inventering av samtliga bord och stolar kommer ske så att allt är komplett inför mottagningen. Renovering 
av vissa bord och en hel del nya bord kommer att beställas in till Kröken, Nya Matsalen samt Gröten. 
Förbättringsförslag för hanteringen av ventilationen, styr, larmfunktioner mm har tagits fram för att 
säkerställa att driften löper på utan komplikationer. Lösa plattor som finns på vissa ställen på terrassen 
kommer åtgärdas inom de närmsta dagarna.  
 
Är i kontakt med Länsstyrelsen och vår antikvarie för att återigen utröna möjligheten till solpaneler på 
taket. Undersöker även möjligheten till en förändring av gestaltningen i Gamla matsalen då önskemål om 
ändringar har framförts. 
   
Slutligen har det för KårX arbetats fram en ny struktur med nya öppettider för att två gånger i veckan 
kunna hålla öppet längre. 

THS Restaurangverksamhet 
Mycket tid har lagts på arbetet med nya potentiella restaurangen och vi väntar på besked från 
fastighetsägaren. Nya vattenstationen är installerad i matsalen och det har underlättat mycket för 
personalen. Börjat planera en del för mottagningen, kommer börja provlaga rätter den närmaste tiden. Vi 
vill göra en del förändringar, i stora drag handlar det om att vi vill höja utbudet & alternativ för maten. 
 
THS Bolag 
THS AB (Kårbokhandeln)  
Jobbar vidare med att tänka långsiktigt och fundera på hur verksamheten ska anpassa sig efter marknaden 
som går mer mot digital kurslitteratur. Hade förra månaden en väldigt lyckad workshop där många idéer 
kring framtiden kom upp. 
 
THSC (Konsulterna)  
Har många företag i pipen just nu, varav flera är rätt stora, omstruktureringen som inleddes i början av året 
har börjat få form och resultat synas. Har precis valt en ny VD för nästkommande verksamhetsår och 
diskuterar bland annat frågan om att ha en arvoderad VD för att skynda på bolagets utveckling.  
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RAPPORTERING PÅ VERKSAMHETSPLANEN 

1. UTBILDNING 
Alla studenter ska känna att sin utbildning är relevant under och efter sin studietid. 

1.1 KTHs utbildningar utvecklas med pedagogik och 
studentens lärande i fokus 
1.1.1  I samverkan med fakultetsrådet tillsätta en arbetsgrupp 
med syfte att ta fram en handlingsplan för inrättandet av ett 
incitamentsystem som uppmuntrar till pedagogisk skicklighet 
för lärare på KTH.  
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
Spridit en text om pedagogiskt meriteringssystem med olika parter både internt på KTH och externt mot 
t.ex. näringslivsaktörer. Frågan har legat på dekanus och prodekanus bord och vi har i princip tjatat väldigt 
mycket.  

Senaste aktiviteter 
Två personer från avdelningen för lärande (tidigare ECE) har skrivit ett PM med idéer kring hur 
pedagogisk meritering kan se ut på KTH, och på Fakultetsrådet den 21 mars så beslutades det att dekanus 
skulle precisera uppdraget och tillsätta en arbetsgrupp. Inget beslut har kommit än men enligt dekanus ska 
det komma ett beslut väldigt snart, de väntar bara på besked från personer som ska ingå i arbetsgruppen.  

Nästa steg 
Invänta beslut och vara med i gruppen! 

1.2 KTH:s utbildning och examination är rättssäker 
och rättvis 

1.2.1 Bevaka arbetsgruppen för inrättandet av anonym 
rättning vid skriven tentamen på KTH. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
En arbetsgrupp har tillsatts för att titta på hur anonym tentamensrättning kan ske på ett bra sätt i 
praktiken. De har tagit fram en process men arbetet har stannat av. Det skulle ha varit någon slags pilot 
under någon tentaperiod men detta verkar inte ha hänt.  
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Senaste aktiviteter 
Vi lyfte detta på Utbildningsutskottet och frågade vad som hänt med arbetsgruppen. Det verkar ha varit 
oklart med just arbetsgruppen, men avdelningen för utbildningsadministration på förvaltningen verkar ha 
jobbat med frågan ändå och enligt uppgift så upphandlar de systemstöd och väntar sig implementering 
våren 2019.  

Nästa steg 
Följ upp att det införs pilottester under hösten 2018. Om det uppstår problem vill vi kunna fånga de tidigt 
så vi inte väntar ett halvår som vi gjorde nu. 

1.2.2 Uppdatera befintliga rutiner för att dokumentera och 
följa upp studenträttsfall. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
Plan att införa ett ärendehanteringssytem för rapportering i anslutning till hemsidan som kan hantera 
studentfall. Kollat med Luleås studentkår hur deras system är uppbyggt. Pratat ihop oss med studiesociala 
enheten om hur detta system ska kunna nå samtliga studenters problem. 

Senaste aktiviteter 
Vidare samarbete med Luleå med rent tekniska frågor. Kommunikationsansvarig har tagit in en 
basaversion av deras system till vår testhemsida. 

Nästa steg 
Göra klart finputsningen av systemet samt införa alla verktyg så vi kan förhålla oss till det nya GDPR. 
Sedan tilldela ansvar över hanteringen samt skriva styrdokument som kommer förankra alltihopa. Vidare 
marknadsföring kommer behövas.  

Tidsplan: klart och lanserat innan höststart 2018. 
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1.3 KTH:s utbildningar håller hög kvalitet 

1.3.1 Verka för att KTH har pedagogisk sakkunnighet i 
anställningsärenden. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
Detta är starkt anknutet till frågan om pedagogiska meriteringssystem för det handlar lite om myten kring 
att det är svårt att bedöma pedagogisk skicklighet (vilket inte stämmer). Visar man att man kan göra detta 
genom ett pedagogiskt meriteringssystem är steget inte långt till att det också införs i anställningsärendena. 
Rektor är positiv till pedagogiskt sakkunniga. Vi har försökt belysa de bristfälliga bedömningsgrunderna 
gällande pedagogisk kompetens vid anställning och befordran.  

Senaste aktiviteter 
Då det är kopplat till pedagogiskt meriteringssystem som kommer sätta upp kriterier som behövs för 
anställningsärenden kommer vi indirekt jobba på den här punkten genom att fokusera på det först. 

Nästa steg 
Se till att frågan om pedagogiska meriteringssystem rullar på. 

1.4 Studenter vid KTH har goda förutsättningar att 
påverka sin utbildning 

1.4.1 Samarbeta med THS lokalt samt KTH för att ta fram ett 
effektivt representationssystem på kursnivå. 
Status: Pågående 
 

Tidigare aktiviteter 
De nya anvisningarna för kursvärdering och kursanalys, som tydligt involverar studentrepresentanter i 
kursutvecklingsarbetet, infördes utan kommunikationsåtgärder vilket gjorde att många på KTH inte riktigt 
förstod hur det var tänkt att funka. Vi har tydliggjort där vi kunnat och pratat om de nya anvisningarna 
med utbildningsrådet och drivit att KTH ska ta fram ett digitalt representationssystem för att underlätta för 
både sektionerna och kursansvariga genom att studienämnderna kan fylla i vilka som är kursrepresentanter 
och kursansvariga kan få kontaktuppgifter till dessa. 

Senaste aktiviteter 
Gjort en sida på hemsidan med kontaktuppgifter till alla studienämnder och vilka program som hör till 
vilka sektioner. Frågan med att få KTH att ha ett digitalt system för studentrepresentanter har stannat av 
lite, men vi har förklarat på olika forum för t.ex programansvariga hur de ska få tag i studentrepresentanter 
och jobbar för att göra det enklare att hitta detta.  
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Nästa steg 
För detta mål är det lite oklart vad vi vill uppnå. Drömmen är såklart enkla digitala verktyg men ser inte att 
vi kan uppnå detta just nu. 

1.4.2 Uppdatera KTH:s riktlinjer för studentinflytande och 
verka för att KTH:s anställda agerar i enlighet med dessa. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
Haft möte med ansvarig utredare på KTH och diskuterat utformning och innehåll av de nya riktlinjerna.  

Senaste aktiviteter 

Frågan har varit vilande ett tag men nu börjar det bli fart på KTH. Diskuterade detta senast idag på 
Fakultetsrådet. Det råder oklarheter kring vad för styrdokument det är, och det är viktigt att KTHs 
styrdokument inte reglerar vad THS ska göra. Det lutar mot att ha ett dokument som är KTHs kring vad 
KTH har för skyldigheter och ett dokument som är THS som förklarar vår struktur med mer. 

 Nästa steg 
Jobba vidare med den ansvariga personen från KTH:s sida. Ska även diskutera med Kårstyrelsen hur THS 
dokument skulle kunna se ut.  

1.5 Studenter vid KTH har goda förutsättningar att genomföra 
sina studier  

2. FRAMTID 
Alla studenter ska få sitt drömjobb. 

2.1 KTH:s utbildningar har tydlig arbetslivsanknytning 

2.2 All THS näringslivsverksamhet håller hög kvalitet 
och utvecklas ständigt 

2.2.1 Lansera en jobbannonsplattform riktad mot studenter, 
exjobbare och nyexaminerade studenter. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 

Jag har vidarebefordrat alla mail angående jobbannonser till Joel, före-detta näringslivschef. Jag har pratat 
med Adecco och KTH Näringslivssamverkan om långtidssamarbeten med Techrec. 
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Jag har varit i kontakt med två konkurrenter till Techrec samt haft ett möte med Joel för att diskutera 
utgifter och planen för lansering. 

Senaste aktiviteter 
Betan av plattformen är nu lanserad och en testgrupp bestående av 35 företag testar den just nu i utbyte 
mot att få annonsera gratis. 

Nästa steg 
Så snart testningen är klar ska plattformen lanseras på riktigt  i enlighet med nästa års verksamhetsmål. 

2.2.2 Armada ska efter mässan utvärdera om den ska bevara 
det nuvarande mässkonceptet med två dagar där samma 
företag står båda dagarna. 
Status: Slutfört 

Tidigare aktiviteter 

Arbetet med utvärderingarna efter mässan är redan påbörjad. Ovanstående fråga ställs där. Vi ställer även 
verksamhetsförändrande frågor om bankettens existens och eventutbudet, allt för att utveckla 
mässkonceptet till något som är hållbart i längden. Punkten ska jobbas med ordentligt efter mässan i 
december och sedan utvärderas i januari. Alla utvärderingsfrågor är klara och frågan kommer finnas med. 
Beslut kommer tas tillsammans med nya projektledaren genom en workshop med nuvarande 
projektgruppen under december månad. 

I utvärderingen av mässan till företagen fanns möjlighet att svara på mässans upplägg och möjliga 
förändringar. Det är för tillfället flertalet företag som inte svarat på denna utvärdering och de svar som 
kommit in är ännu inte granskade.  Baserat på föregående års mässa och ett kort samtal med föregående års 
projektledare så har Armada överträffat budgeten med över 700.000kr. Att ändra mässkonceptet innebär 
en stor skillnad i omsättning och vinstmarginal, därmed betydligt mindre pengar som går till THS. Mindre 
pengar till THS kan resultera i mindre möjligheter för THS.     

Senaste aktiviteter 
Detta har utvärderats och kommit fram till att det inte är en möjlighet ur ett ekonomiskt och logistiskt 
perspektiv. 

Nästa steg 
Klar! 

2.2.3 Starta ett bolag för att kunna få bättre användning av 
enkäten ATEC. 

Status: Kommer ej slutföras 
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Tidigare aktiviteter 
Jag har haft två skypemöten med kontaktpersonen på Chalmers. De är inte intresserade av att göra ett 
företag av ATEC. Jag har också haft två möten med en tidigare näringslivschef för att få mer information 
om hur ATEC fungerar. 

Jag har sedan haft ett fysiskt möte med kontaktpersonen på Chalmers och kommit fram till att vi bör ändra 
om den nuvarande formen av ATEC för att samarbetet ska kunna fortsätta. Efter muntliga förhandlingar 
kom vi senare överens om att ändra om kontraktet så att göra om kontraktet och dela upp datan så att 
THS får sin data och Chalmers får sin att göra det de vill med. För detta år ska enkäten inte förändras.  
Vi hade bokat en ”ATEC-dag” i början av november men det blev dessvärre inställt.  
 
Vi hade en ATEC-dag med Chalmers som blev mycket lyckat och vi lyckades också utveckla enkäten 
ytterligare. Chalmers har gått med på en delning och vi har börjat titta på hur kontraktet ska förändras så 
att vi fortfarande har kvar samarbetet på ett bra sätt. 

Senaste aktiviteter 
Just nu gäller det fortfarande att hitta ett sätt att samarbeta med Chalmers men fortfarande låta båda kårer 
kunna göra det  tycker är bäst Det förs även diskussioner med resten av ARG (en del av 
samarbetsorganisationen Reftec som båda ingår i) för att se om andra kårer kan vara intresserade av våra 
idéer.  

Nästa steg 

Fortsätta promota enkäten till sektionerna men avvakta med säljandet tills ARG  har kommit fram till 
något bra.  

2.3 THS näringslivsverksamhet är samstämmig och 
professionell 

2.4 THS erbjuder studenter vid KTH verktyg och 
kompetensutveckling som rustar dem inför arbetslivet 
2.4.1 Ta fram minst ett event inom Future respektive Armada 
där THS medlemmar får möjlighet till kompetensutveckling 
genom evenemang med utställare, event- eller 
partnerföretag. 
Status: Slutfört 

Tidigare aktiviteter 

Armada: Under våren 2017 så hölls även workshops i: intervjuteknik, unconscious biased, kollektiv 
intelligens/utveckling av effektiva team (3st), säljteknik (2st). Dessa kommer med största sannolikhet 
återkomma under VT2018.  
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Denna punkt är klar från Armadas sida då man under denna hösttermin redan hållit en intervjuworkshop, 
en kollektiv intelligens/utveckling av effektiva team workshop samt en diskussion kring våra mål och 
vision och hur vi kopplar dem till våra värdeord. 

Future: Har haft kontakt med ett företag för att få de matt ändra från den vanliga typen av studiebesök till 
ett event för kompetensutveckling.  Vi har nu en deal med ett företag där 30 THS-medlemmar besöker 
dem i Tumba under eftermiddagen 4:e december och får jobba med case och personlig utveckling.  
 
Har signat med två företag så det kommer vara ett event om jobintervjuer och ett om CV-granskning. 

Senaste aktiviteter 
Future: Har signat fler företag och alla event har varit mycket lyckade. Det är ganska lätt att sälja in sig till 
företagen, dock har det inte alltid varit så lätt att få dit studenter till eventen.  

Nästa steg 
Integrate some personal development in our usual events, because it easier to get students to lunch lectures 
and do personal development during it rather than inviting the students to events that are 100% personal 
development. This has been done this year during Innovation Week and has been very much appreciated 
by the students. There will also be an event team next year working with individual events, and I’m 
planning to give them the objective to have a couple of purely personal development events too. 

3. STUDIESOCIAL VARDAG 
Alla studenter har en problemfri vardag. 

3.1 Studenter vid KTH har god kännedom om en god 
psykisk och fysisk hälsa, samt vet var de ska vända 
sig för att få hjälp och stöd i sin vardag 

3.1.1 Upprätta en krisplan för THS Central som är förenlig med 
KTH:s och informera THS Lokalt om den. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter  
Jag har tittat på olika krisplaner på Google och också frågat efter krisplaner inom Reftec. Har fått se 
LinTeks och väntar på fler. 
 

Senaste aktiviteter  
Det har redan funnits en början på krisplan som jag nu ser över och översätter.  
 

Nästa steg 
Har blivit tipsad om scouternas ”Att göra en krisplan”. Jag ska titta på den och komplettera om något 
fattas samt slutföra det som påbörjats i det utkastet som fanns sen förra året.  
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Sedan ska jag be några på kontoret att läsa igenom den och se om något är oklart. Sist ska den översättas 
och läggas upp på hemsidan. 
 

3.1.2 Sammanställ materialet från enkäten ”hur mår 
teknologen” och ta fram en handlingsplan baserat på 
resultatet.  
Status: Kommer ej slutföras 

Tidigare aktiviteter 
Punkten påbörjades förra året med SSA16/17. Den ansvaras tillsammans av STORK, svaren har samlats in 
och en preliminär sammanställning har gjorts (tänk en betaversion). Enkäten utfördes under 16/17 och 
STORK 17/18 fick i uppdrag att sammanställa den. En väldigt kort analys gjordes av Enkätfabriken som 
också förberedde grafer. En större analys började göras av STORK 16/17 men avslutades inte. 
 
Under RefTec-överlämningen gjorde vi en plan över hur vi skulle avsluta den här punkten, varje studentkår 
ansvarar över vissa frågor.  

På senaste STORK-träffen i Umeå och på ett skype-möte efter det diskuterades enkäten och datan vi har 
för att ta fram en handlingsplan. 

Tyvärr har vi inte tillgång till rådatan till utvärderingen och graferna vi fått av Enkätfabriken är inte av så 
bra kvalitet. Större problemet är dock ändå att datan inte är statistiskt säkerställd, så utvärderingen i helhet 
betyder inte särskilt mycket. Med tanke på detta och arbetsbördan hos medlemmarna i STORK (och 
historiken kring minst en utbränd person i STORK varje år) kändes det som bästa lösningen att inte göra 
en fullskalig analys på HMTN utan istället släppa i princip graferna och analysen som gjordes av 
Enkätfabriken. Samtidigt är planen att lägga tiden på ett bättre testamente till nästa gången utvärderingen 
utförs iom att personerna som gjorde förra utvärderingen kände igen problemen vi har träffat på. 

Senaste aktiviteter 
Under föregående rapportmöte rapporterades det till kårfullmäktige att detta mål inte kommer gå att 
slutföras. 

Nästa steg 
- 

3.1.3 Tillsammans med Malvina undersöka kvinnliga 
teknologers vilja att byta ut namnet Osqulda samt ta fram 
ett nytt förslag på namn för kvinnliga teknologer. 
Status: Pågående  

Tidigare aktiviteter 
Jag hade ett bra möte med Malvina för att starta upp och se hur vi ska gå tillväga.  
 

Senaste aktiviteter  
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Tanken var att Malvina skulle skicka ut ett formulär. Men mycket av Malvinas tid har gått till namnbytet av 
Osquldas väg istället. En invigning ska just nu börja planeras, håll utkik! 
En motion från en medlem har inkommit som behandlar just detta så detta kommer diskuteras under nästa 
kårfullmäktige.  
 

Nästa steg  
Vi får se vad som sägs under kårfullmäktige när motionen behandlas och gå vidare efter det.   

3.2 KTH:s och THS lokaler möter studenternas dagliga 
behov och stimulerar studenternas inlärning 

3.3 Nymble är levande och tillgängligt för THS 
medlemmar 

3.3.1 Ta fram en långsiktig plan för att göra Nymble och 
Osqvik till fysiskt tillgängliga miljöer. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter  

Under ett besök på Osqvik med THS International började jag titta på vilka förbättringsområden som 
finns, bland annat tillgängligheten till bastun. 

Ansvaret har nu flyttats till en annan i kårledningen för att kunna lägga mer energi på att det blir klart. 
Planerar att fundera ut vad som är bästa möjliga lösningarna för Nymble, speciellt de branta trapporna som 
leder ner till bastun som kan vara ett problem för någon med svårigheter att gå. 

Senaste aktiviteter  
En översyn har gjort av Nymble och bland annat skyltar har satts upp för att förenkla för personer att hitta 
i Nymble. 

Nästa steg 
Vi ska höra med KTH och se om det finns kompetens där för hur våra lokaler utvecklas då professionell 
hjälp behövs. I annat fall tas offert fram för att ta hit en konsult för att hitta utvecklingsområden. Efter det 
skrivs en plan som överlämnas till nästa år. 

4. STUDIESOCIAL FRITID 
Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter. 
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4.1 Alla studenter vid KTH erbjuds ett attraktivt 
engagemang som bidrar till fysisk hälsa 
4.1.1 Arbeta tillsammans med Idrottsrådet för att 
implementera ett system där hyrda halltider kan användas 
maximalt av THS medlemmar.   
Status: Slutfört 

Tidigare aktiviteter  
Jag hade redan under förra året pratat om detta i sportrådet och de var positivt inställda. När jag fick reda 
på att det skulle vara med i verksamhetsplanen påbörjade jag arbetet redan innan sommaren så att det 
skulle bli klart under hösten. Jag har gjort en överenskommelse för att dela på bokade tider och nu ingår 
Bergs, Elektro, Fysik och Flyg. Hittills fungerar det bra. 

Senaste aktiviteter 
Avtalet som gick ut under vintern förnyades av gruppen själva och ansökte om friskvårdsbidrag 
tillsammans så detta bör kunna ses som självgående nu. 

Nästa steg 
Klar! 

4.2 Alla studenter får ett välkomnande bemötande till 
KTH 

4.2.1 Arbeta tillsammans med THS lokalt för att skapa 
sektionsevent för både nationella och internationella 
studenter vid slutet av de internationella mottagningarna 
hösten 2018. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 

Jag har haft nära kontakt med internationellt ansvariga på sektionerna och sett till att det sker event 
tillsammans med den centrala internationella mottagningen. Planeringen kring internationella mottagningen 
har också kommunicerats till sektionerna. Vissa sektioner har redan välkomstevent för internationella 
studenter. Jag har hjälpt sektionerna för att underlätta att ha delade event med den centrala internationella 
mottagningen. 

Jag har inte gjort något mer just nu. Sex sektioner (I, W, M, E+MiT, K, S) hade event med internationella 
studenter under höstens mottagning. E+MiT och S hade till och med rena internationella mottagningar.  

Jag har bland annat bjudit in sektionsordförandena till slutbanketten för internationella mottagningen för 
att försöka väcka ett framtida intresse och också få en bild av var engagemangsnivån ligger. 
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Senaste aktiviteter 

Har informerat International council att detta planeras och de verkade positiva, däremot är inte alla 
sektioner representerade vilket försvårar att nå ut till alla. 

I alla fall en sektion har meddelat att de ska ha en aktivitet med både nationella och internationella 
studenter under mottagningen. 

Nästa steg 
Ska närvara på nästa ordföranderåd och prata om detta uppdrag. Förhoppningen är att fler sektioner ska 
vilja ha någon form av introduktion till sina sektioner och också bjuda in resten av sektionen. Sektionerna 
ska också bjudas in att närvara när skolorna har sina introduktioner för de internationella studenterna så att 
de tidigt kan få en koppling till sin sektion. 

4.3 KTH:s campi har en levande och ansvarsfull 
festkultur och festverksamhet med studenten i fokus 

4.3.1 Verka för att tillgängliggöra återvinning för alla 
sektionslokaler. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
Det har varit svårt att hitta folk till detta projektet men efter lite headhunting har vi en  person. Nu har 
rapporterna från förra årets arbete kring detta skickats in för att se vad för information som saknas.  

Jag har nu fått reda på att KTH redan fattat ett beslut om återvinning i sektionslokaler. 

Senaste aktiviteter 

Har kontakt med KTH som nu driver frågan själva. En person från KTH Miljö- och byggnadsavdelningen 
har börjat gå runt och titta på sektionslokalerna och ta anteckningar. Har gjort ett formulär för att se vilka 
sektioner som har behov av återvinningskärl då vissa vid ombyggnationer redan fått tillgång till sådana.   

Nästa steg 

Detta ligger nu på KTH:s bord och det gäller bara att följa upp så att det genomförs. 

4.3.2 Utred vilka slags event KTH:s studenter skulle vilja se i 
Nymble 

Status: Försenad 

Tidigare aktiviteter 
- 



Kårstyrelsens Rapport KF05 17/18 
Maria Bahrami 
THS Kårfullmäktige 
1718-KF-05 
2017-05-08 
Sid 16(24) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

Senaste aktiviteter 
Internt har mycket fokus behövts läggas på en del omstruktureringar av eventrollen vilket gjort att detta 
behövts läggas på is. 

Nästa steg 
Arbeta fram ett underlag/enkät rörande denna fråga. Sedan skicka ut denna till medlemmarna i sektionerna 
och med hjälp av detta underlag utvärdera vad för evenemang som efterfrågas av studenterna. 

4.3.3 Tillsammans med KTH ta fram en handlingsplan för hur vi 
kan skapa en gemensam serveringskrets för THS lokalt. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter  
Det har skickats in ett förslag till KTH och tillståndsenheten som blev avslaget, KTH kom med ett svar 
om varför det inte gick att genomföra föreslaget som det såg ut och föreslog att utveckla befintlig 
festverksamhet via befintliga funktioner. En riskanalys över farvågorna som KTH utryckte skickades iväg 
till de men fick inget gehör. Vad jag vet så har det inte skett något mer efter detta. 

Senaste aktiviteter 
Under möte med Länsstyrelssen där tillståndsenheten närvarade kom ämnet på tal och tillståndsenheten 
verkade positivt inställd till idén.  

Nästa steg  
Sätta mig in i vad som hände senast. Kommunicera med ansvarig från KTH:s sida vad som faktiskt krävs 
för att förverkliga detta och sedan kommunicera med studenter inom förslagsvis pubrådet för att därefter 
kanske tillsätta en arbetsgrupp som skulle kunna arbeta vidare med att ta fram det underlag som KTH och 
tillståndsenheten efterfrågar. Ett nytt verksamhetsmål har skapats för detta. 

4.4 THS erbjuder ett utvecklande och balanserat 
engagemang 
4.4.1 Kartlägga och undersöka resurserna och kompetensen 
vid THS Kårföreningar. Hemsidan ska sedan uppdateras med 
information om vad de olika kårföreningarna gör och 
erbjuder. 

Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
En preliminär struktur och plan för dokumentet har tagits fram. 
Senaste aktiviteter 
Under kårföreningsråd 1 och 2 diskuterades frågan med nya hemsidan och nya texter till hemsidan. Ett par 
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kårföreningar har skickat in sina texter och bilder, men de flesta saknas fortfarande. Föreningarna har då 
också uppmuntrats att tänka över vad de vill presentera som sina resurser och kompetenser. 

Nästa steg 
Få alla föreningar att skicka in sina texter och så att de kan publiceras på hemsidan.  

5. FUNDAMENT 
THS verksamhet vilar på en stark organisation. 

5.1 Alla studenter vid KTH vet vad THS är och gör samt 
vad ett medlemskap innebär 

5.1.1 Ta fram och applicera en strategi för sociala medier 
med syfte att kontinuerligt samt på enkel form ge 
uppdateringar till sektioner och andra intressenter om vad 
som händer på THS Centralt. 
Status: Försenat 

Tidigare aktiviteter 
En första outline har tagits för att ta fram en kommunikations- och marknadsföringsstrategi där även 
sociala medier är med. 

Senaste aktiviteter 
Istället för att bara skriva strategier har fokus istället legat på att faktiskt testa vad som fungerar. 

Ett litet projekt har startats upp där vi har delat ut instagram-kontot till olika föreningar under en vecka. 
Detta verkar ha uppskattats både från följare och föreningar. Vi har gått från 500 följare till närmare 1000 
på väldigt kort tid. Finns stor potential i instagram och tror definitivt det är en kanal som vi behöver 
använda oss mer utav för att nå studenterna om vad THS är och vad vi gör.  

Ettt annat projekt att försöka samla alla olika kanaler till en gemensam kanal, detta har påbörjats då THS 
Utbildning och THS Future kommer att använda huvudkanal @thskth för deras inlägg. Detta för att visa 
på en högre aktivitet på kontot och hålla oss till Utbildning, Framtid och Studentliv under ett paraply. Ett 
initiativ har startat, när man köksansvarig i KL är man också ansvarig att publicera minst ett inlägg på 
Instagram för att visa upp THS och vad vi gör.  

Nästa steg 
På grund av att medlemssystemet har tagit så mycket tid finns det risk att det inte finns tid att skriva ner en 
faktisk strategi men användandet av instagram och twitter ska utvärderas.  
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5.1.2 Utföra en ny undersökning gällande konsumtion av 
Osqledaren på webben respektive Tidningen. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
Kommentar från Chefredaktören: Detta är något jag vill utföra efter att vi framgångsrikt pushat ut delar av 
vårt nya webbcontent. Vi måste ge webben en rättvis chans, den har till mesta del varit helt inaktiv under 
sommaren. Jag har precis börjat släppa saker för webben. Jobbet förväntas påbörjas efter jul.  
 
Detta är ett väldigt intressant område att undersöka, jag är själv väldigt intresserad att undersöka detta. Det 
som är bra med webben är att vi kan få väldigt exakta siffror på interaktionen mellan våra läsare och vår 
hemsida, Facebook och Instagram. 

Detta är inte en lyx som vi har med tidningen. Vi vet att vi skickar ut runt 10 000 exemplar. Hur många 
som faktiskt plockas upp den och läses är svårt att få exakta siffror på. Engagemang från läsarna är därför 
ett av de få sätt jag får respons på om folk läst tidningen. Varje gång OL publicerar något kontroversiellt 
finns det större chans att folk hör av sig. Ett exempel är “Sektions Sekter” (OL#2) som möttes av positiv 
och negativ feedback. Studenter från båda håll skrev till min skribent och tackade honom för att han tog 
upp vissa aspekter av sektionslivet, medan vi i andra hand fick höra att andra studenter inte alls höll med. 
Men, detta är ju inte alls ett bra test för att se hur många läsare vi egentligen har. Min plan är därför att 
genom THS kanaler nå ut till alla medlemmar för att hör direkt från dem. Detta kommer göras med en 
enkät. Vi alla vet att det är svårt att få folk att ta sig tiden, så jag funderar kring olika sätt att öka antalet 
svar. Möjligtvis med utlottning av kaffekort eller annat (om det är tillåtet). 

Senaste aktiviteter 
Publicerat en länk till enkäten i OL#4 och även på Facebook. Ska även sätta upp posters i Nymble, och 
skicka mail till alla THS-medlemmar.  

Nästa steg 
Sammanställa all data och jämföra den med tidigare undersökning. Vad har förbättrats och vad har 
försämrats?  Detta ska sedan överlämnas till min efterträdare. 

5.1.3 Ha en dialog med KTH:s ansvariga för student-
ambassadörerna samt Öppet hus-värdarna om vilken 
information de får om studentlivet och kåren. 
Status: Slutfört 

Tidigare aktiviteter 
En dialog har förts med Studentrekrytering om att få in mer THS i deras marknadsföring och informera 
mer om vad vi gör för att de ska få en bättre förståelse av THS.  

Ett förslag har skickats iväg och mottagits av KTH, men dessvärre så har inte alla ändringar som jag 
föreslagit kommit med. Då enligt dem så är inte studentrekrytering en bra kanal att marknadsföra THS då 
vår målgrupp är nya och befintliga studenter som börjar sina studier och har möjligheten att bli medlem. 
För presumtiva studenter är organisationen som står bakom studentlivet inte lika viktigt.  
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Dialog har gjorts, ska ev. ha ett uppföljningsmöte under våren annars så kan man se aktiviteten som 
avklarad. 

Senaste aktiviteter 
Vi som THS stod som utställare under två dagar och höll i två seminarier om studentlivet. Det var ungefär 
ett hundratal studenter som kom och frågade om studentlivet, bostad, gemenskapen, utbildning osv. Till 
nästa år skulle vi dock önska att står utanför för att bli en mer naturlig mötesplats, än gömda i KTH Entré. 
Kräver en del planering inför Öppet Hus, jag skapade ett filmklipp som rullade på en skärm, och skrev ut 
posters som vi la upp på en vikvägg som vi fick från KTH. Seminarierna uppskattades - vi höll en liknande 
presentation under mottagningen.  

Nästa steg 
Klar! 

5.1.4 Ta fram en policy för vad som är medlemsförmåner och 
vad som är förmåner för alla KTH:s studenter.  
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
Kårsstyrelsen har utsett ansvariga personer i styrelsen som ska leda arbetet med denna puck. Det var 
planerat att arbetet skulle inledas under förra konferensen men på grund av många inkomna motioner och 
interpellationer valde vi att skjuta fram det.  Styrelsen har haft diskussionspass om detta och har tagit fram 
ett första utkast. 

Senaste aktiviteter  
Ett utkast har tagits fram och har förankrats med sektionsordförandena och kårledningen  
där de kunde lämna kommentarer via Google drive.  

Nästa steg 
Policyn är klar att klubbas i styrelsen och kommer att tas upp under kårfullmäktige för att 
fastslås. 

5.2 THS är en enad studentkår 

5.2.1. Ta fram en övergripande strategi för vilka kontaktytor 
THS Centralt bör ha med THS Lokalt. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
Jag har tagit upp denna puck med OR och har tagit fram ett formulär med några frågor kring våra 
kontaktytor. Hittills har jag bara fått in två svar. Jag har också på ett måndagsmöte pratat med kårledningen 
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om vad de tyckte om strukturen kring att vara kontaktperson gentemot sektionerna och att besöka deras 
möten.  

Har åter igen nämnt detta på OR och ska också ha en workshop under nästa OR då svarsfrekvensen 
fortfarande dålig. Jag har ännu inte kallat till ett möte med KL men har på ett av våra måndagsmöten 
diskuterat hur vi ska kunna förmedla vårt dagliga arbete till medlemmarna och kommit fram med lite idéer. 

Senaste aktiviteter 
Jag har diskuterat detta med ordföranderådet samt ytterligare personer från sektionsstyrelserna men ännu 
inte så ingående med kårledningen. 

Nästa steg 
Jag ska skriva ett utkast och ta upp det jag har på nästa ordföranderåd och med KL. 
Under sommaröverlämningen med KL ska jag också hålla ett pass där jag pratar om det 
för att säkerställa att det blir något som efterföljs och hålls uppdaterat. 

5.3 THS har en solid, tydlig och effektiv organisation 

5.3.1 Implementera ett nytt medlemssystem som senast blir 
aktivt när verksamhetsåret 18/19 startar.  
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
Initierat arbetet med nytt medlemssystem efter semestern. Kontinuerlig kontakt med André (IT-konsult) 
på FrontIt. Haft ytterligare 3 demos under HT. Planen är att ha valt en leverantör i mitten/slutet av 
Oktober.  
Ladok3 - möte är bokat till den 25/9 där vi förhoppningsvis kommer få en statusuppdatering. Ladok3 är 
planerad att lanseras vecka 25, 2018. Det är av stor vikt att vi har ett medlemssystem innan dess.  

THS har nu valt en ny tilltänkt leverantör och går nu vidare i processen för att diskutera förväntningar och 
scopet av projektet. Från det ska ett underlag för utkast skapas som sedan leder till att vi förhoppningsvis 
har ett avtal påskrivet i början av december. Projektstart är planerad till början av januari. För att avtalet 
ska skrivas på så behöver vi få ett godkännande från KTH och det är det vi väntar på idag.  

I ett parallellt arbete har jag kollat med andra studentkårer vad de använder för system idag. Även dem som 
jobbar med Ladok3 idag för att försöka få en känsla av vad för eventuella problem som kan uppstå och 
vad THS/KTH kan göra för att förhindra dem.  

Ett stort fokus har varit på att ta ett sådant välgrundat beslut som möjligt vilket lett till extra merarbete att 
sammanställa referensvar och information från alla olika leverantörer. Detta har lett till att vi varit tvungna 
att dra ut beslutsprocessen på över en månad.  

Ett stort arbete har utförts för att förstå våra behov och hur alla olika system kommunicerar med varandra. 
Dialog har förts med Ladokenheten (VOS), Mia, Ekonomi (THS), Sven (THS), Wanda (KTH), Åsa 
(Ladok), SSSB samt Mecenat för att få till en sådan god grund som möjligt och förståelse av komplexiteten 
av medlemssystemet.  
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Ett dokument har skapats där tanken är att samla allting som är relaterat till Medlemshantering för KårX 
till tekniska detaljer av medlemssystemet idag. Tanken är att det blir ett levande dokument som fylls på 
allteftersom.  
 
Avtalet påskrivet i mitten av december 2017. Uppstart av projektet, jag blir projektägare/ledare från THS. 
Första mötet hölls den 19/1 - 18 där vi diskutera gemensamma arbetssätt och ansvarsfördelning. 

Väntar in KTH/Ladok, Upright. Med besked kring alternativa flöden, PUL och integrationer mot gammal 
databas. 

Senaste aktiviteter 

Projektet har gått framåt, det har krävts väldigt mycket tid på att sammanställa kommentarerna/feedback 
från alla medlemmar [Mailutskick till alla studenter 8/3]. Detta för att göra ett bättre grundarbete för att 
förstå THS behov. Arbetet med att sammanställa alla user stories till ett dokument är klart. Jag har också 
skapat en prototyp för att tydliggöra våra behov och göra det så enklare att förstå för Westarc vad vi 
faktiskt vill ha levererat. Även flowcharts har skapats för att tydliggöra processen för sektionsindelning, 
utskick av betalningsavi samt olika medlemstyper. Det har dock inte varit enkelt att ta fram och gjordes om 
i flera iterationer för att förenkla strukturen så mycket som möjligt.  

Extra kostnader: Efter dialog med Charlotte (KC) så kollade vi upp och bad om kontinuerliga 
uppdateringar när det gäller faktiska utvecklingstimmar och vad som faktureras. Vi ligger ungefär 10h över 
budget då det har behövts extra förtydligande kring vad för funktionalitet vi önskade och det inneburit 
visst merarbete för Westarc vilket de också vill fakturera. Annars håller vi oss enligt avtal.  
Min grundtanke har alltid varit att vara övertydlig med vad vi vill ha, hålla det enkelt för den fasta 
personalen att använda systemet. Detta har inneburit kontinuerlig dialog med Ekonomihandläggare, KårX 
personal, Kanslichef samt vice Ordförande. 
 
Under hösten hade vi gått hjälp av en konsult från FrontIT, efter nyår tog jag över huvudansvaret i 
införandet av projektet vilket innebar ett högre tryck på att leverera.  
Avtalet med vår nuvarande leverantör har sagt upp. No return. 

Nästa steg 

Projektet har delats upp i tre prioriteringsnivåer med olika deadline att förhålla sig till.  

Critical: Verksamhetskritiskt och måste vara på plats innan vecka [v26] 

Important: Funktionalitet vi ser finns på plats inför höstterminen startar [v36] 

Nice-to-have. Extra tillägg och funktioner som är bra att ha [v44] 

Deadline för hela projektet är satt till den 31:a Oktober 2018.  

 

5.3.2 Ta fram nya rutiner för användning av THS 
medlemsundersökning där den ska skickas ut på vintern för 
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att kunna användas som underlag till framtagandet av 
verksamhetsplanen. 

Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
Har börjat kolla på tidigare medlemsundersökningar för att få översikt av resultaten. 

Senaste aktiviteter 
Har inte hänt jättemycket sen senaste rapporten, har prioriterats ned på grund av annat som varit mer 
brådskande.. Har börjat kolla på tidigare medlemsundersökningar för att få översikt av 
resultaten. 

Nästa steg 
Se över medlemsundersökningen och kolla på vad vi får ut av den idag, vad vi vill få ut av den och hur den 
ska förbättras för att nå dit vi vill. Kommer inte ha nya rutiner för utskick det här verksamhetsåret utan 
istället till sommaren så att medlemsundersökningen 18/19 kan skickas ut kring december så att det finns 
gott om tid att analysera och utvärdera och även använda resultatet när verksamhetsplanen tas fram 

5.3.3 Utifrån förra årets undersökning hitta en form för 
restaurangen att tillgodose THS lokalts behov som kunder till 
THS Restaurangverksamhet. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
Resultatet från undersökningen har samanställts till en rapport av förra årets styrelse. Har gått igenom 
rapporten från förra årets styrelse och funderat över potentiella vägar att ta.  
Arbetas i viss mån med kontinuerligt. Omstruktureringen av eventverksamheten och kringliggande 
diskussioner lägger en bra grund för att förnya och förbättra rutiner. Exakt vad som kommer att uppnås 
under det här verksamhetsåret är fortfarande svårt att säga, även om målet kan låta konkret så är det inte 
nödvändigtvis så att det finns en enkel lösning som fixar allt. 

Senaste aktiviteter 
Även här har det hänt väldigt lite konkret sen senaste rapporten utan har mest arbetas kontinuerligt med 
punkten i åtanke när frågor kring restaurangen har behandlats. Omstruktureringen av eventverksamheten 
och kringliggande diskussioner lägger en bra grund för att förnya och förbättra rutiner. Exakt vad som 
kommer att uppnås under det här verksamhetsåret är fortfarande svårt att säga, även om målet kan låta 
konkret så är det inte nödvändigtvis så att det finns en enkel lösning som fixar allt. Har gått igenom 
rapporten från förra årets styrelse och funderat över potentiella vägar att ta. 

Nästa steg 
Föra diskussioner med både Eventverksamheten och Restaurangverksamheten för att gemensamt se hur vi 
på bästa sätt förbättrar de områden som sektioner tycker är problematiska och också fortsätta med 
omstruktureringen av eventverksamheten så att den kan gå i linje med detta. 
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5.4 THS har ett professionellt, långsiktigt och hållbart 
arbetssätt i ekonomiska frågor 
5.4.1 Utreda förutsättningarna för THS Osqledarens 
chefredaktörs arvodering när papperstidningen 
avskaffande. 
 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
Jag har funderat på bästa sätt att undersöka denna punkt. Min tanke är att mycket av det arbete som går åt 
tidningen även skulle gå till den digitala versionen. Det gäller därför att hitta vart dessa två områden 
överlappar. Min idé är att under en väldigt representativ period, mäta hur mycket jag spenderar på olika 
delar av min post (möten, planering, mailande, skrivande, osv). För att sedan få en överblick av 
heltidsarvodering skulle vara nödvändigt. Räcker det kanske heltidsarvodering, eller ingen alls? Av de få 
chefredaktörer som jag träffat under Reftec så har ingen av dem haft heltidsarvodering. Jag har varit den 
enda. Jag har då Under Reftec har jag då pratat med dem om just hur de hanterar studierna tillsammans 
med sin roll. 

Senaste aktiviteter  

Jag har den senaste månaden noterat hur tiden fördelas i mitt arbete med OL och speciellt under 
framtagandet av OL#4.  

Nästa steg 
Kontakta andra chefredaktörer i Reftec och be dem kommentera.  Sammanfatta och sedan överlämna till 
min efterträdare. 

5.5 THS värdegrund genomsyrar hela THS 
organisation 

5.6 Alla studenter vid KTH och dess alumner känner 
tillhörighet till THS 
5.6.1 Starta upp ett samarbete med KTH Alumni med målet 
att anordna en alumnipub i samband med KTHs alumnidag.  
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 

Jag har nämnt denna puck för Emma Jones som är alumniansvarig på KTH och fick reda på att det skedde 
en väldigt lyckad pub för några år sedan. Jag har kort pratat med Emma Jones som sagt att det inte 
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kommer hållas någon alumnidag den närmsta tiden men att de absolut skulle vilja göra något tillsammans 
med oss ifall de i framtiden håller alumnievent. 

Senaste aktiviteter 
Jag berättade för kårfullmäktige att KTH inte planerar att ha någon alumnidag detta år. 

Nästa steg 
Även om KTH inte planerar något just nu ska jag se till att vi håller koll på när de 
planerar att ha något i framtiden så att vi kan ha eventet tillsammans då. Jag ska höra 
med dem vem som kan tänkas bli ansvarig för en kommande alumnidag för att se till att 
denna person kontaktar oss så fort de börjar planera något. 

5.7 KTH och THS genomsyras av jämlikhet, mångfald 
och likabehandling (JML) samt uppmuntrar till ett 
jämlikt samhälle 

5.8 Alla medlemmar har möjlighet att engagera sig 
inom THS 
5.8.1 Utreda varför viljan att engagera sig på THS Centralt i 
allmänhet och kårfullmäktige i synnerhet minskat. 
Status: Pågående 

Tidigare aktiviteter 
Kårstyrelsen har beslutat sig för att ta sig an denna puck och har bestämt sig för att rekrytera en 
arbetsgrupp i KF som ska utreda detta. 

Senaste aktiviteter 

Kårstyrelsen har rekryterat en grupp från kårfullmäktige och tagit fram några frågeställningar. 

Nästa steg 

Vi kommer att ha ett möte med arbetsgruppen nästa vecka (efter KF) där vi ska diskutera det identifierade 
huvudproblemet (att kunskapen om THS generellt är låg bland studenter) samt föreslå några åtgärder. Vi 
ska även titta på THS marknadsföring utöver särskilda val och tillställningar, utan mer ut ett 
informationsperspektiv. Exempelvis ta fram en tydligare organisationskarta av THS eller sådant som skulle 
kunna komma att ingå i den booklet (eller liknande) som skall tas fram under nästa verksamhetsår. 

5.9 THS har ett professionellt, långsiktigt och hållbart 
förhållningssätt i miljöfrågor 
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Bilaga 2: Resultat i Kårvalet 2018-04-09 t.o.m 2018-04-22 
Bilaga 3: Lottningsprotokoll Kårvalet 2018-04-09 t.o.m 2018-04-22 

Ur THS stadga:  

§2 Kårfullmäktige – 2.3 Sammansättning 

Sektionerna utgör valkretsar i val till Kårfullmäktige. Kårfullmäktige består av en ledamot från 
varje valkrets och lika många utjämningsmandat som antal valkretsar. För att vara valbar som 
ledamot i kårfullmäktige krävs det att man är medlem i Tekniska Högskolans Studentkår. 
Fördelningen av utjämningsmandat för nästkommande verksamhetsår fastställs med hjälp av 
d'Hondts metod. Detta görs baserat på sektionernas medlemsantal 4 veckor innan ordinarie val 
till Kårfullmäktige. Inom varje valkrets väljs en suppleant, för valkretsar med fler än två mandat 
väljs ytterligare en suppleant. Suppleant ersätter frånvarande ledamot från samma valkrets med 
förhinder för helt eller del av möte. 

Ur THS reglemente:  

§5.3 Valförfarande - 5.3.1 Ordinarieval 

Tidpunkt för ordinarie val till kårfullmäktige fastställs av kårfullmäktige senast den 31 december. 
Valet skall vara minst 5 läsdagar långt och genomfört senast den 15 maj. Kandidat ska senast 2 
veckor innan första valdagen ha inkommit med kandidatur till valnämnden. Valet sker genom 
fria, hemliga och direkta val inom varje valkrets. Kandidatur kan endast ske inom kandidats egen 
valkrets. Varje medlem har en röst i valet till kårfullmäktige. Den kandidat som får flest röster 
kommer först på valkretsens delegatlista, därefter följer resterande kandidater i fallande ordning 
efter antalet röster. Varje valkrets delegatlista består av det av valnämnden fastslagna antalet 
ordinarie mandat och lika många suppleanter, till detta kan även icke invalda kandidater finnas. 
Om kårfullmäktigedelegat entledigar sig flyttas delegaterna under denne uppåt på delegatlistan.  

Beskrivning av valnämndens arbete 
Valet till Kårfullmäktige utlystes av Kårfullmäktige den 29 november 2017. Valnämnden startade sitt arbete 
den 15e februari med ett planeringsmöte. Planeringen från det mötet kompletterades med skriftliga 
instruktioner som Valgeneralen skickade ut till Valnämnden.  

Den 19e februari publicerades lysningstexten för kandidatur och anmälningsformuläret för kandidater. 
Efter det började Valnämnden marknadsföra möjligheten att kandidera i Kårvalet på THS Sektioner och 
via THS Centralts kommunikationskanaler. Den huvudsakliga marknadsföringen för att få kandidater har 
skett via inlägg på Facebook, affischering på campus, inlägg på Instagram, besök på sektionsmöten och 
nyheter på THS Centralts och THS Lokalts hemsidor. Valnämnden vill passa på att tacka THS Kårledning 
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och THS Sektioner som har hjälpt Valnämnden att få tillgång till flera kommunikationskanaler. Den 26e 
mars vid midnatt stängdes anmälningsformuläret för kandidaturer och inga fler kandidaturer togs in. 

Den 11e mars beräknades mandatfördelningen för Kårfullmäktige 18/19, se bilaga 1. Mandatfördelningen 
beräknades med d’Hondts metod av Kårfullmäktiges Sekreterare Peter Fjellander i ett excelark. 
Valnämnden vill passa på att tacka honom för hjälpen. Excelarkets beräkningar har kontrollästs av THS 
Valgeneral Filip Schulze. Excelarket går att få mot begäran från THS Valgeneral fram till den 30e juni 
2018. Dessutom gjordes kontrollberäkningar med verktyget på följande hemsida: 
”http://icon.cat/util/elections”. Båda beräkningarna kom fram till samma mandatfördelning.  Samma dag 

som mandatfördelningen beräknades låstes röstlängden för valet i medlemssystemet. 

Efter att kandidaturanmälan stängt lades alla kandidater till i medlemssystemet. Röstningen var öppen den 
9 april till och med den 22 april. Valnämnden har marknadsfört möjligheten att rösta i huvudsak genom 
mail till alla THS medlemmar, inlägg på Facebook, inlägg på Instagram, inlägg på THS Centrala och THS 
Lokala hemsidor, rapportering på sektionsmöte och affischering på campus. En del av 
marknadsföringskampanjen var två tävlingar mellan valkretsarna. Den ena tävlingen gick ut på att få det 
högsta valdeltagandet i procent och den andra på att få det högsta valdeltagandet i antal röster. Priset i båda 
tävlingarna var ett tårtkalas med THS Kårledning. Vinnarna tillkännagavs i sociala media. Den 25e april 
höll valnämnden möte för att ta beslut om det här protokollet och lotta mellan kandidater som fått lika 
många röster. 

Anmärkningar och avvikelser  
Under valprocessen har det uppkommit ett par händelser och avvikelser som Valnämnden vill anmärka på. 

När valet utlystes av Kårfullmäktige så beslutades på Valgeneralens rekommendation om ett felaktigt 
datum för fastställande av mandatfördelning. Valgeneralen ber om ursäkt för den dåliga 
rekommendationen. Mandatfördelningen ska enligt §2.3 i THS Stadgar fyra veckor innan första valdag. Då 
THS Stadga har större vikt i THS formalia än Kårfullmäktiges beslut så följdes i första hand THS Stadgar 
och mandatfördelnigen beräknades den 11e mars. I övrigt har Kårfullmäktiges beslut om att utlysa val 
följts. Valet eller mandatfördelningen tros inte ha påverkats av den här avvikelsen. 

När en kandidat lades upp i valkretsen I så lades han upp två gånger, den ena gången utan motivation. 
Rösterna från båda röstalternativen summerades för kandidaten. Han blev ordinarie ledamot och därför 
tros detta inte ha påverkat valresultatet. 

Ett fåtal medlemmar har rapporterat svårigheter med att rösta. Valnämnden har inte kunnat avgöra varför 
de upplever de här problemen. Det var dock endast ett fåtal personer som rapporterat problem och därför 
tycker Valnämnden att det inte kan anses som signifikant för valresultatet. 

De medlemmar som studerar ett Civilingenjörsprogram vid KTH i Södertälje har inte kunnat rösta i TTs 
valkrets utan har istället fått rösta i Maskinsektionens valkrets. 

Valnämnden bedömer att ingen av dessa avvikelser har påverkat valet i en sådan utsträckning att 
valresultatet kan ifrågasättas. Därför rekommenderar Välnämnden Kårfullmäktige att fastslå valresultatet i 
sin helhet. 

Beslut 
Med anledning av ovanstående beslutar valnämnden  

att genom sina underskrifter intyga valets korrekta genomförande 

att fastställa mandatfördelningen för kårfullmäktige 2018/2019 enligt bilaga 1.  

att rekommendera Kårfullmäktige att fastställa valresultatet enligt bilaga 2.  

http://icon.cat/util/elections
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Vid protokollet, 

 
_______________________________________ 
Filip Schulze, THS Valgeneral 17/18 

Valnämndens underskrifter 
 

_____________________________________ 
Vendela Folke (A) 

 

_____________________________________ 
Hampus Eriksson (CL) 

 

_____________________________________ 
Taras Kucherenko (Dr) 

 

_____________________________________ 
Gustav Gybäck (F) 

 

_____________________________________ 
Gabriel Kitzler (I) 

 

_____________________________________ 
Christopher Bay (IsB) 

 

_____________________________________ 
Ted Lundwall (K) 

 

_____________________________________ 
Emil Erlandsson (Media) 

 

_____________________________________ 
Theodor Staffas (OPEN) 

 

_____________________________________ 
- (T) 

_____________________________________ 
- (B) 

 
 
_____________________________________ 
Filip Schulze (D) 

 

_____________________________________ 
Lukas Bjarre (E) 

 

_____________________________________ 
- (Fria) 

 

_____________________________________ 
Erik Pettersson (IN) 

 

_____________________________________ 
- (IsF) 

 

_____________________________________ 
Joakim Zenk (M) 

 

_____________________________________ 
Nina Jansson (MiT) 

 

_____________________________________ 
Annelie Brahm (S) 

 

_____________________________________ 
Timmy Rosendal (W) 
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_____________________________________ 
- (TT) 

 

 



Mandatfördelning Kårfullmäktige 18/19
THS Valnämnd 17/18

2018-03-11

THS Stadgar §2.3 ställer följande krav på mandatfördelningen

1. Sektionerna utgör valkretsar i val till Kårfullmäktige.

2. Kårfullmäktige består av en ledamot från varje valkrets och lika många utjämningsmandat som antal valkretsar

3. Fördelningen av utjämningsmandat för nästkommande verksamhetsår fastställs med hjälp av d'Hondts metod.

4. Detta görs baserat på sektionernas medlemsantal 4 veckor innan ordinarie val till Kårfullmäktige.

5. Inom varje valkrets väljs en suppleant, för valkretsar med fler än två mandat väljs ytterligare en suppleant.

Använd data

Mandatfördelningen är beräknad på medlemsantalet den 11 mars 2018

Mandatfördelning

Valkrets Medlemmar Ledamöter Suppleanter

Arkitektursektionen (A) 218 1 1

Bergssektionen (B) 151 1 1

Civilingenjör och Lärare (CL) 176 1 1

Datasektionen (D) 771 3 2

Doktorandsektionen (Dr) 948 4 2

Elektrosektionen (E) 384 2 1

Fysiksektionen (F) 517 2 1

Fria sektionen (Fria) 351 2 1

Industriell Ekonomi (I) 579 3 2

Informations- och Nanoteknik (IN) 458 2 1

Ingenjörssektionen Bygg (IsB) 175 1 1

Ingenjörssektionen Flemmingsberg (IsF) 144 1 1

Telge Teknologsektion (TT) 80 1 1

Kemisektionen (K) 497 2 1

Maskinsektionen (M) 1191 5 2

Sektionen för Medieteknik (Media) 274 2 1

Medicinsk Teknik (MiT) 199 1 1

Öppen Ingång (OPEN) 109 1 1

Samhällsbyggnadssektionen (S) 778 3 2

Flygsektionen (T) 496 2 1

Energi och Miljö (W) 272 2 1

Total 8768 42 26
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Resultat för Kårvalet 2018-04-09 t.o.m 2018-04-22 

Bakgrund 
I tabellen nedan redovisas resultatet av Kårvalet 2018-04-09 t.o.m 2018-04-22 i respektive valkrets. 
Resultatet listar alla valda personer (ledamöter och suppleanter), vakanser samt övriga personer. 
Personerna listas med flest röster först och sedan i sjunkande ordning. I de fall kandidaterna skiljts åt med 
lottning är deras röstetal märkta med antal och ”a” för mest fördelaktig lott, ”b” för näst mest fördelaktig 

lott etc. Lottningar redovisas i separat lottningsprotokoll. 

Resultat 

Arkitektursektionen (A) 

Ledamöter:  VAKANT - - 

    
Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  5 röst(er) 
Totalt antal röstande: 5 
  

Bergssektionen (B) 
Ledamöter:  VAKANT - - 

    
Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  9 röst(er) 
Totalt antal röstande: 9 
  

Civilingenjör och Lärare (CL) 
Ledamöter:  Joakim Wassinge joaho 64 

    
Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  3 röst(er) 
Totalt antal röstande: 67 
  

Datasektionen (D) 
Ledamöter:  David Norrman dnorrman 95 

 Anton Lilja antonlil 77 
 Jakob Arvidsson jakarv 14 
    
Suppleanter:  Simone de Blasio simonedb 10 
 VAKANT - - 
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Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  1 röst(er) 
Totalt antal röstande: 197 
  

Doktorandsektionen (Dr) 
Ledamöter:  Tage Mohammadat tagem 39 

 VAKANT - - 
 VAKANT - - 
 VAKANT - - 
    
Suppleanter:  VAKANT - - 
 VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  1 röst(er) 
Totalt antal röstande: 40 
  

Elektrosektionen (E) 
Ledamöter:  Jacob Cederlund jacobced 22 

 Viktor Lönnroth vlon 16 
    
Suppleanter:  Albin Larsson Forsberg albinfor 15 
    
Övriga:  Rasmus Antonsson rant 6 
 Rasmus Jerndal jerndal 5a 
 Ahmed Amine Ramdani aara 5b 
 Alex Metreveli alexmet 0 
 
Blanka röster:  1 röst(er) 
Totalt antal röstande: 70 
  

Fysiksektionen (F) 
Ledamöter:  Mikael Lyth mikaelly 41 

 Gustav Gybäck gyback 22 
    
Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  0 röst(er) 
Totalt antal röstande: 63 
  

Fria sektionen (Fria) 
Ledamöter:  VAKANT - - 

 VAKANT - - 
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Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  2 röst(er) 
Totalt antal röstande: 2 
  

Industriell ekonomi (I) 
Ledamöter:  Erik Nordahl enordah 16 

 Jacob Larsson jaclarss 16 
 Victor Cardenas carden 14 
    
Suppleanter:  Michael Johansson michjoh 2 
 VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  0 röst(er) 
Totalt antal röstande: 48 
  

Informations- och Nanoteknik (IN) 
Ledamöter:  Sasa Lekic sasal 24 

 VAKANT - - 
    
Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  3 röst(er) 
Totalt antal röstande: 27 
  

Ingenjörssektionen Bygg (IsB) 
Ledamöter:  Christopher Bay cbay 27 

    
Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  0 röst(er) 
Totalt antal röstande: 27 
  

Ingenjörssektionen Flemmingsberg (IsF) 
Ledamöter:  Morgan Westin morganw 1 

    
Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  1 röst(er) 
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Totalt antal röstande: 2 
  

Kemisektionen (K) 
Ledamöter:  Emelie Wistedt ewistedt 57 

 Ayush Agarwal ayusha 15 
    
Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  0 röst(er) 
Totalt antal röstande: 72 
  

Maskinsektionen (M) 
Ledamöter:  Pauline Korsell pkor 57 

 Viktor Sundström vsunds 40 
 Oskar Vågerö vagero 29 
 David Håkansson davhak 13 
 Tim Fahlstedt timfa 12a 
    
Suppleanter:  Simon Nilsson sinilss 12b 
 Alexander Ozaeta Arce aarce 6 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  0 röst(er) 
Totalt antal röstande: 169 
  

Medieteknik (Media) 
Ledamöter:  VAKANT - - 

 VAKANT - - 
    
Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  25 röst(er) 
Totalt antal röstande: 25 
  

Medicinsk Teknik (MiT) 
Ledamöter:  Eva Bergström evabergs 44 

    
Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  4 röst(er) 
Totalt antal röstande: 48 
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Öppen Ingång (OPEN) 
Ledamöter:  Filip Forsberg filfor 8 

    
Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  1 röst(er) 
Totalt antal röstande: 9 
  

Samhällsbyggnadssektionen (S) 
Ledamöter:  Anneli Brahm abrahm 35 

 VAKANT - - 
 VAKANT - - 
    
Suppleanter:  VAKANT - - 
 VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  1 röst(er) 
Totalt antal röstande: 36 
  

Flygsektionen (T) 
Ledamöter:  Adam Sandström adasan 45 

 Gustav Ogesten ogesten 27 
    
Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  0 röst(er) 
Totalt antal röstande: 72 
  

Telge Teknologsektion (TT) 
 

Ledamöter:  Amanda Friberg afrib 6 
    
Suppleanter: Johan Welltén wellten 2 
    
Övriga: - - - 
  
Blanka röster: 0 röst(er) 
Totalt antal röstande: 8 
  

Sektionen för Energi och Miljö (W) 
Ledamöter:  Julia Granlund juliagr 35 

 Niklas Wallhed nwallhed 24 
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Suppleanter:  VAKANT - - 
    
Övriga:  - - - 
 
Blanka röster:  0 röst(er) 
Totalt antal röstande: 59 
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LOTTNINGSPROTOKOLL 

Kårvalet 2018-04-09 t.o.m 2018-04-22 

Bakgrund 
I Kårvalet 2018-04-09 t.o.m 2018-04-22 fick kandidater i samma valkrets samma antal röster. Par av 
personer med lika många röster finns i valkretsarna Elektrosektionen, Sektionen för Industriell Ekonomi 
och Maskinsektionen. I valkretsen Sektionen för Industriell Ekonomi gör lottens utfall ingen skillnad på 
kandidaternas framtida befogenheter, och därför har ingen lottning gjorts där. Valnämnden har lottat för 
att skilja de andra kandidaterna åt. Lottningen har genomförts av THS Valgeneral med två 
valnämndsledamöter som vittnen. Som lottningsmetod valdes att singla slant. 

Lottningen ägde rum i Stockholm, 2018-04-25 kl 18:45.  

Lottningar 

1. Elektrosektionen 
Ahmed Amine Ramdani och Rasmus Jerndal har erhållit samma röstetal.  
Lottningen utfaller till fördel för Rasmus Jerndal.  

2. Maskinsektionen 
Simon Nilsson och Tim Fahlstedt har erhållit samma röstetal.  
Lottningen utfaller till fördel för Tim Fahlstedt.  

 

 

____________________________________  
Filip Schulze, THS Valgeneral    

Bevittnas:      Bevittnas: 

  

____________________________________ ____________________________________ 
Gustav Gybäck Valnämndsledamot (F)  Joakim Zenk Valnämndsledamot (M) 
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INFORMATION OM VALHANDLINGAR 
OBS! Valhandlingarna kommer att komma som kompletterande handlingar.  

På grund av att Kårfullmäktiges handlingar är öppna för alla att läsa brukar de individuella kandidaternas 
ansökningsbrev, personliga dokument och dom utlåtanden om valberedningen skriver om kandidaterna 
inte ingå i de vanliga handlingarna. Vi gör så för att de individuella kandidaternas namn kan vara sökbara 
på internet långt efter, något som ibland kan vara känsligt. För att uppnå balans mellan öppenhet och värna 
kandidaterna ingår Valhandlingarnas försättsblad och lista över inkomna kandidaturer i de offentliga 
möteshandlingarna. De fullständiga valhandlingarna skickas direkt till Kårfullmäktiges ledamöter. 
Medlemmar som vill ta del av de fullständiga handlingarna kan gå till Kårexpeditionen, KårX, och be om 
att få läsa den fysiska kopian där.  

Har du några frågor så tveka inte att kontakta Talmanspresidiet på talman@ths.kth.se . 

.  

  

mailto:talman@ths.kth.se
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OM VALBEREDNINGENS ARBETE 

Valberedningens ledamöter 
Valberedningens ledamöter har under valprocessen bestått av: 

• Jacob von Eckermann (D) 

• Erik Ljungberg (M) 

• Johanna Torstensson (W) 

Övergripande 
Valprocessen har inte följt valprocessen som normalt. Detta på grund av bristande planering och 
underbemanning i gruppen. Därför har vi valt att kompromissa fram lösningar för att få fram enklare 
valhandlingar för mötet. Det innebär också att vi inte har kontaktat några referenser. 

Förordnanden 
Valberedningen har valt att inte utlåta sig om någon av kandidaterna. Detta för att på grund av tidsbrist så 
har formella intervjuer inte kunnat hållas. Vi har då ingenting att basera lämplighet för. Specifikt för alla 
positioner så finns ingen form av lämplighetsprofil, däremot känner vi att vi fortfarande inte har lämpligt 
underlag för att kunna utlåta oss. 
 
Som kompromiss valde Valberedningen att skicka ut frågeformulär till alla kandidater som alla kunde svara 
på, för att kunna ge sin egna bild av erfarenheter, tanker och visioner. Alla kandidater har fått svara fritt 
hur de vill. 



Valhandlingar 

Valhandlingar till Kårfullmäktige 5, 17/18 

THS Valberedning 

2018-05-09 

Sid 3(3) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

LISTA ÖVER KANDIDATER 

THS Vice Talman (1 sökande) 
• Alfred Kedhammar 

THS Sakrevisor (1 sökande) 

• Alexander Viklund 

THS Kårstyrelseledamot (2 sökande) 
• Klara Modin 

• Gabriella Norman 
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PROPOSITION OM NOMINERING ANSVARIG 

UTGIVARE FÖR OSQLEDAREN 

Bakgrund 
I enlighet med reglementet §6.2 Övriga centrala val, så ansvarar Kårstyrelsen för att till Kårfullmäktige 
nominera ansvarig utgivare för Osqledaren. Vald till Chefredaktör för Osqledaren 2018/2019 är Simon 
Sundin, kårstyrelsen föreslår därför Simon Sundin även som ansvarig utgivare.  

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 Kårfullmäktige väljer Simon Sundin till ansvarig utgivare för Osqledaren för verksamhetsåret 

2018/2019. 

THS Kårstyrelse 17/18, genom Vide Richter 
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PROPOSITION OM NOMINERING AV 

STUDERANDEREPRESENTANTER TILL 

FAKULTETSRÅDET 

Bakgrund 
THS kårfullmäktige väljer på kårstyrelsens nominering representanter i KTH:s fakultetsråd. Fakultetsrådet 
företräder hela fakulteten och är ett rådgivande organ till rektor. Rådet har övergripande ansvar för frågor 
som gäller kvalitet i utbildning, forskning och samhällssamverkan.  

THS har rätt till tre mandat. Två studentrepresentanter och en doktorandrepresentant. Normalt sett är 
detta två chefer för utbildningsinflytande och en doktorandrepresentant.  

Doktorandsektionen förväntas inte ha haft sitt möte där de väljer förtroendevalda för nästa år innan detta 
kårfullmäktige. Det är inte heller troligt att första kårfullmäktige nästa år kommer ske innan första 
Fakultetsrådet i höst. THS Kårstyrelse föreslår att kårfullmäktige beslutar att delegera beslutet om 
doktorands representant till Kårstyrelen, med intentionen att välja doktoranden som rekommenderas av 
Doktorandsektionen.  

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

att1   utse Sebastian Wahlqvist till studentrepresentant i fakultetsrådet från 1 juli 2018 till den 15 januari 
2019. 

att2   utse Jonathan Edin till studentrepresentant i fakultetsrådet från 1 juli 2018 till den 15 januari 
2019. 

att3   delegera beslutet om representant på forskarnivå till Fakultetsrådet till Kårstyrelsen, mandatet 
gäller för representanter fram till den 30 juni 2019. 

 

THS Kårstyrelse 17/18, genom Vide Richter 
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PROPOSITION OM NOMINERING AV 

STUDERANDEREPRESENTANTER TILL 

UNIVERSITETSSTYRELSEN 

Bakgrund 
THS kårfullmäktige väjer på kårstyrelsens nominering representanter i universitetsstyrelsen, KTH:s högsta 
beslutande organ. THS har rätt till tre mandat. Två representanter för grund- och avancerad nivå och en 
representant för forskarnivå. THS representant för forskarnivå brukar nomineras på förslag från THS 
Doktorandsektionen. THS har som praxis att välja Kårordförande och förra årets Kårordförande till 
Universitetsstyrelsen. 

Emma Ingo blev under KF 4 detta år vald till THS Kårordförande 18/19. Kårstyrelsens nominerar härmed 
Emma Ingo även till Universitetsstyrelsen. Sedan KF8 16/17 sitter Maria Bahrami, THS Kårordförande 
17/18 på THS mandat i Universitetsstyrelsen fram till den 30/6 2018. Kårstyrelsen föreslår att Maria får 
fortsatt förtroende vilket kommer att bibehålla kontinuiteten i THS mandat. 

Då Doktorandsektionen ännu inte förrättat sina val kan endast två namn med. Dessutom kommer 
troligtvis första universitetsstyrelsemötet ske före första kårfullmäktige nästa år. THS Kårstyrelse föreslår 
att kårfullmäktige beslutar att delegera beslutet om doktorands representant till Kårstyrelen, med 
intentionen att välja doktoranden som rekommenderas av Doktorandsektionen. 

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

att1   utse Emma Ingo till studentrepresentant i Universitetsstyrelsen från 1 juli 2018 till den 30 juni 
2019. 

att2   utse Maria Bahrami till studentrepresentant i Universitetsstyrelsen från 1 juli 2018 till den 30 juni 
2019. 

att3   delegera beslutet om representant på forskarnivå till Universitetsstyrelsen till Kårstyrelsen, 
mandatet gäller för representanter fram till den 30 juni 2019. 

 

THS Kårstyrelse 17/18, genom Vide Richter. 
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PROPOSITION OM VAL TILL 

DISCIPLINNÄMNDEN 

Bakgrund 
Disciplinnämnden behandlar ärenden där det inkommit anmälningar om att en student har fuskat. THS har 
två representanter i Disciplinnämnden. Vid skrivandet av denna proposition finns inga kandidater, men vi 
hoppas att det kommer komma in innan mötet. 

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 välja QQ till ordinarie ledamot i Disciplinnämnden med mandat från 1 juli 2018 till 30 juni 2019. 

Att 2 välja NN till ordinarie ledamot i Disciplinnämnden med mandat från 1 juli 2018 till 30 juni 2019. 

Att 3 välja qq till suppleant i Disciplinnämnden för QQ med mandat från 1 juli 2018 till 30 juni 2019. 

Att 4 välja nn till suppleant i Disciplinnämnden för NN med mandat från 1 juli 2018 till 30 juni 2019. 

 

THS Kårstyrelse 17/18, genom Vide Richter 
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PROPOSITION OM POLICY FÖR 

MEDLEMSFÖRMÅNER 

Bakgrund 
Sedan kårobligatoriets avskaffande är inte alla medlemmar i kåren. I dagsläget har THS en anslutningsgrad 
på cirka 70%. Att göra en distinktion mellan studenter som är medlemmar och inte medlemmar blir därför 
viktigt för att ge medlemskapet mervärde. Denna policy är vidare till för att säkerställa att THS resurser 
gynnar våra medlemmar. Det är önskvärt att urvalet av den verksamhet som öppnas upp för icke-
medlemmar inte är godtyckligt utan konsekvent. Policyn är tänkt att avspegla nuvarande verksamhet, samt 
vara en riktlinje när ny verksamhet introduceras. Notera att vissa förändringar reglerar vilka som får inneha 
förtroendeuppdrag, något som inte regleras i stadgar eller reglementet.  

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 att anta policy för medlemsförmåner.  

 

 

THS Kårstyrelse 17/18, genom 

Johan Orrenius 
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PROPOSITION OM VERKSAMHETSPLAN 
2018/2019 
Bakgrund 
Framtagandet av verksamhetsplanen har skett i två steg. I steg ett hölls en workshop med KF 
och en med ordföranderådet, ekonomirådet och sektionernas viceordförande, där fokus låg på 
visionen och de långsiktiga kvalitativa målen. Med hjälp av underlag från diskussionerna samt 
tidigare års verksamhetsplan tog kårstyrelsen fram ett utkast till nya kvalitativa mål. 
 
Efter det hölls en workshop med kårledningen där de fick SWOT:a sina områden utifrån det 
underlag som kom ur workshopsen. Från det tog kårledningen fram idéer till kortsiktiga 
kvantitativa mål och från det tog kårstyrelsen genom diskussion fram ett utkast. Detta utkast gick 
sedan på remiss tillbaka till kårstyrelsen och slutligen tillbaka  

Från och med att workshoparna hölls har det även funnits ett formulär där alla medlemmar kan 
lämna in förslag. 

Inför framtagandet av denna verksamhetsplan har det gjort många prioriteringar för att spetsa 
målen och den nulägesanalys som förut fanns i verksamhetsplanen finns nu som en bilaga istället 
för att underlätta läsandet. 

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1  kårfullmäktige fastställer THS verksamhetsplan för verksamhetsåret 18/19 enligt bilaga. 

 

THS Kårstyrelse 18/19, genom 

 

_____________________ 
Maria Bahrami 
THS Kårordförande 18/19 
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POLICY FÖR MEDLMESFÖRMÅNER 
 

Sammanfattning 
Denna policy är till för att säkerställa att THS resurser gynnar våra medlemmar. THS riktar sig till studenter 
som både är icke-medlemmar och medlemmar. Därför är det önskvärt att urvalet av den verksamhet som 
öppnas upp för icke-medlemmar inte är godtyckligt utan konsekvent. Policyn är tänkt att avspegla 
nuvarande verksamhet, samt vara en riktlinje när ny verksamhet introduceras. 

Bakgrund 
I och med kårobligatoriets avskaffande har studentkårernas syfte och förutsättningar förändrats. 
Målgruppen är inte längre alltid alla studenter utan snarare främst kårens medlemmar. Samtidigt är en hög 
andel anslutna studenter viktigt för att ge legitimitet åt kårens verksamhet och påverkansarbete. Det finns 
också ett lagstadgat ansvar att bedriva påverkansarbete för studenter som inte är medlemmar, något som 
gör att påverkansarbetet även till viss del finansieras genom bidrag från KTH. Målsättningen är dock 100% 
anslutna studenter och att differentiera mellan förmåner för medlemmar och icke-medlemmar är ett 
verktyg för att uppnå detta. 

Syfte 
Policyn är ett verktyg för THS centralt vars syfte är att bistå med riktlinjer för om en verksamhet ska 
erbjudas enbart för kårens medlemmar, med förtur för medlemmar eller öppet för alla studenter. Policyn 
reglerar inte sektionernas eller kårföreningars verksamhet men får gärna ses som vägledande. 

Policy för medlemsförmåner 
Huvudprincipen för förmåner är att alla förmåner som inte berör påverkansarbete vars finansiering sker av 
THS och inte genom bidrag från KTH är medlemsförmåner. 

De förmåner som THS tillhandahåller kan delas upp i följande kategorier: 

● Ekonomiska förmåner och rabatter 

● Inflytande 

● Engagemang 

● Lokaler 

Ekonomiska förmåner och rabatter 
Studentrabatter från mecenat och studentkortet ges till samtliga studenter. 

Övriga rabatter och förmåner ges enbart till medlemmar då THS lägger tid och ibland även pengar på att ta 
fram och utforma. Undantag kan göras för studenter som är medlemmar vid en annan studentkår för att 
möjliggöra ett utbyte mellan olika lärosäten. 

Inflytande 
Enbart medlemmar har rätt att rösta och ha förtroendeuppdrag i THS Centralts sammanslutningar då 
endast medlemmar ska kunna styra organisationen. 

THS är stöd för alla studenter som behöver hjälp i utbildningsfrågor mot KTH och THS representerar alla 
studenter i påverkansfrågor. 
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Engagemang 
Medlemskap krävs för att engagera sig i THS centrala verksamhet, oavsett nivå. Utbildningar och interna 
event finansierade av THS Centralt går i första hand till medlemmar. Övriga event bör ifall det anses 
lämpligt i första hand gå till medlemmar. 

Enda undantaget är event finansierade av KTH, som till exempel mottagningarna där alla nyantagna får 
delta. Motiveringen är att de som representerar THS ska stå för vår verksamhet på det sätt som ett 
medlemskap innebär. 

THS lokaler 
Medlemmar, sektioner och kårföreningar kan få subventionerad hyra i THS egna lokaler. Icke medlemmar 
betalar samma pris som externa bokare. 
Medlemmar har tillgång till Nymble under kvällstid och under helger, förutsatt att inget event hålls. Icke-
medlemmar har endast tillgång till Nymble under dagtid på vardagar. 
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INTRODUKTION 
Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan fastställs av kårfullmäktige för att ge organisationen styrning och 
tas fram i samråd med kårfullmäktige, kårstyrelsen och sektionerna. Verksamhetsplanen för 2017/2018 har bland 
annat fortsatt fokus kring arbetet med en enad studentkår, arbetet med jämlikhet, mångfald och likabehandling, 
stärkt studentinflytande och fortsatt internationalisering. 

Allmänt om THS 
Tekniska Högskolans studentkår (THS) är den organisation som innehar status som studentkår vid KTH. THS 
verksamhet kretsar kring utbildningsfrågor, studiesociala frågor och näringslivsfrågor för studerande vid KTH. 
Studentkårens huvudsakliga ändamål är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och 
förutsättningarna för studier vid KTH. THS samarbetar därmed med KTH i frågor som rör studenterna. THS verkar 
för god sammanhållning och kamratskap mellan de studerande vid KTH. THS tillhandahåller ett stort utbud av 
service och fritidsaktiviteter samt ett kårhus och en sportstuga för medlemmarna. 

Syftet med verksamhetsplanen 
Syftet med verksamhetsplanen är att möjliggöra kontinuitet i organisationen. Den är en riktningsgivare och ett 
verktyg som tillsammans med andra styrdokument bygger verksamheten och skapar långsiktighet. 
Verksamhetsplanen ger kåren direktiv till hur organisationen ska utvecklas och behandlar således strategisk 
förändring av den löpande verksamheten. Den behandlar inte befintligt löpande verksamhet utan extra strategiska 
mål.  

Verksamhetsplanens utformning 
Verksamhetsplanen 18/19 bygger på erfarenheter och arbete från tidigare verksamhetsår. 

Utformningen för verksamhetsplanen 18/19 följer den, under 12/13, framtagna mallen vars mål och förhoppning är 
att skapa en struktur som leder till bättre kontinuitet och som främjar långsiktighet.  

Dokumentet är uppdelat i fyra huvudkapitel som härstammar från Visionen: Utbildning, Framtid, Studiesocial 
Vardag och Fritid samt Fundament. De fyra förstnämnda motsvarar de områden som THS verkar inom. Det 
sistnämnda, Fundament, omfattar de organisatoriska faktorer och förutsättningar som måste fungera för att THS 
verksamhet ska kunna bedrivas smärtfritt och växa.  

Under huvudrubrikerna hittas både kvalitativa och kvantitativa mål. De kvalitativa målen är mer långsiktiga och 
kommer inte uppfyllas under endast ett verksamhetsår. De ska stå kvar i kommande verksamhetsplaner tills de 
uppnåtts. Under dessa finns kvantitativa mål som är mindre omfattande, mätbara och förväntas utföras under 
verksamhetsåret för att komma ett steg närmare målen. Dessa är formulerade som ”THS ska under 18/19…”. För 
att förenkla uppföljning av verksamhetsplanen är alla mål numrerade.  

För att göra det lättare för kårfullmäktige och medlemmar att sätta sig in i var THS verksamheter har styrkor och 
svagheter idag har det dock under 16/17 lagts in Nulägesanalyser över varje verksamhetsområde. Vidare har 
bakgrunder till varje verksamhetsplans mål skrivits in för att ge en bättre beskrivning av varför just de bör 
genomföras. För att öka läsbarheten har nulägesanalysen under 17/18 lyfts ut till ett separat dokument. 
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1. FUNDAMENT 
THS verksamhet vilar på en stark organisation. 
För att få en översiktlig bild av verksamheten hänvisas till THS nulägesanalys 2017/2018. 

Mål och uppdrag 2018–2019 
1.1 Alla studenter vid KTH vet vad THS är och gör samt vad ett medlemskap 

innebär 
13/14 

 THS ska under 18/19:  
1.1.1 Via Osqledaren rapportera via webben minst två gånger i månaden om vad som är aktuellt 

eller händer just nu på THS Centralt. 
Bakgrund: De flesta aktiva på THS vill gärna veta vad som händer inom THS Centralt, men 
nyhetsbrev blir sällan lästa. Osqledaren har en större läsarbas och kan förhoppningsvis bättre sprida 
det som händer. 

18/19 

1.1.2 Skapa en booklet med information om kåren och dess verksamhet. Bookleten ska vara klar för 
att delas ut vid starten av vårterminen 2019. 
Bakgrund: Det behövs ett enkelt sätt att sprida information om studentkåren och till exempel 
Chalmers studentkår har utvecklat booklet som kan användas som grund. 

18/19 

1.1.3 Ta fram underlag och en handlingsplan för att kunna påbörja arbetet med att ta fram en 
mobilapplikation. 
Bakgrund: Under många år har det funnits önskemål om att kåren ska ha en mobilapplikation. Ett 
första steg för att göra detta är att se vilka behov och önskemål som finns inom THS för att 
nästkommande år kunna börja med utvecklingen. 

18/19 

1.2 Alla delar av THS, såväl lokalt som centralt, känner gemensamt 
ägandeskap över THS 

18/19 

 THS ska under 18/19:  
1.2.1 Ta fram en tydlig och applicerbar värdegrund.  

Bakgrund: THS har idag enbart värdeord men saknar en formulerad värdegrund. För att verkligen 
kunna följa värdeorden behövs en tydlig och applicerbar värdegrund. 

18/19 

1.3 Fler medlemmar engagerar sig inom THS 18/19 
 THS ska under 18/19:  
1.3.1 Starta upp en marknadsföringsgrupp under kommunikationschefen med syfte att ta fram 

marknadsföringsunderlag och kommunikationsstrategier. 
Bakgrund: I dagsläget finns en marknadsföringsgrupp inom programgruppen men den har varit 
vilande i många år. Kommunikationschefen är idag den drivande inom marknadsföring av kåren och 
för att stärka kommunikationen inom kåren bör det istället finnas en marknadsföringsgrupp direkt 
under kommunikationschefen istället. 

18/19 
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2. UTBILDNING 
Alla studenter ska känna att sin utbildning är relevant under och efter sin studietid. 
För att få en översiktlig bild av verksamheten hänvisas till THS nulägesanalys 2017/2018. 

Mål 2018–2019 
2.1 KTH:s utbildningar utvecklas med pedagogik och studentens lärande i 

fokus 
13/14 

 THS ska under 18/19:  
2.1.1 Verka för att KTH tar fram en arbetsgrupp med syfte att utreda hur programsammanhållande 

kurser bör se ut, samt att det införs inom alla program. 
Bakgrund: I dagsläget finns det på vissa program programsammanhållande kurser men det finns ingen 
standardisering av denna typ av kurs. Då det finns många fördelar med programsammanhållande 
kurser är det viktigt att verka för att dessa införs på alla program samt att de görs på liknande sett för 
att säkerställa att de håller samma kvalité. 

18/19 

2.2 KTH:s examination är rättssäker, rättvis och tydligt kopplad till lärandemål 18/19 
 THS ska under 18/19:  
2.2.1 Minst en gång per period rapportera till medlemmarna om hur KTH:s införande av anonym 

tentamen fortskrider. 
Bakgrund: Anonym rättning säkerställer att studenten objektivt examineras utifrån 
examinationsmomentet. Därför har det införts på nästan alla lärosäten i Sverige, dock ännu inte på 
KTH. En arbetsgrupp har tillsatts för att driva detta arbete men för att säkerställa att arbetet 
fortskrider är det av vikt att studenter har fortsatt insikt. 

18/19 

2.3 Studenter vid KTH har goda förutsättningar att påverka sina program och 
kurser 

18/19 

 THS ska under 18/19:  
2.3.1 Minst en gång i veckan göra något i syfte att göra gemene studenter medvetna om de frågor 

som THS utbildning jobbar med och hur de kan påverka sin utbildning genom THS 
påverkansstruktur. 
Bakgrund: För att alla studenter ska känna att de har möjlighet att påverka är det viktigt att THS 
skapar en medvetenhet kring de frågor som THS arbetar med, dels för att få insikt i vad som händer 
men också för att uppmärksamma om att deras röster hörs. 

18/19 

2.3.2 Utveckla den digitala kursen för studentrepresentanter och ge studentrepresentanter på alla 
nivåer information om den. 
Bakgrund: Under föregående år skapades en digital kurs för studentrepresentanter. Det finns 
utvecklingsbehov och den behöver också spridas för att säkerställa att alla studentrepresentanter 
besitter den kunskap de behöver. 

18/19 

2.4 Studentens perspektiv har stor påverkan vid anställning och befordran av 
lärare på KTH 

18/19 

 THS ska under 18/19:  
2.4.1 Ta fram en långsiktig struktur för att rekrytera och upprätthålla en stabil grupp av 

studentrepresentanter till anställnings- och befordringsärenden, samt för att utbilda dessa och 
följa upp deras arbete. 
Bakgrund: När lärare anställs på KTH måste det finnas en studentrepresentant och i nuläget är det få 
studenter som engagerar sig i dessa frågor vilket gör arbetsbelastningen hög och kontinuiteten svår att 
bibehålla. 

18/19 
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3. FRAMTID 
Alla studenter ska få sitt drömjobb. 
För att få en översiktlig bild av verksamheten hänvisas till THS nulägesanalys 2017/2018. 

Mål och uppdrag 2018–2019 
3.1 KTH:s studenter erbjuds ett varierat utbud av kontakt med arbetslivet 18/19 
 THS ska under 18/19:  
3.1.1 I samverkan med KTH näringslivssamverkan ta fram en föreläsning som handlar om steget 

från examen till arbetslivet och verka för att den hålls inom minst en kurs. Eventet ska inte 
vara direkt kopplat till ett företag utan fokus ska vara på kompetens. 
Bakgrund: För många studenter saknas det förberedelser inför att ta examen och ge sig ut i arbetslivet. 
Dessutom saknas en tydlig struktur kring hur företag ska inkluderas i undervisningen.  

18/19 

3.1.2 Implementera och öka trafiken till annonsplattformen Techrec. 
Bakgrund: THS får in många förfrågningar från företag om jobbannonser och har också ett behov av 
att marknadsföra engagemang på THS, vilket kan göras på samma plats. Föregående år utvecklades 
plattformen Techrec för att fylla detta syfte. 

18/19 

3.2 THS centrala näringslivsverksamhet har ett bra samarbete och en bra 
relation mellan grupperna 

18/19 

 THS ska under 18/19:  
3.2.1 Skapa och hålla minst ett sammanträde per termin där alla centrala näringslivsorgan möts och 

kan diskutera med andra personer med liknande uppdrag. 
Bakgrund: THS centrala näringslivsverksamhet har många grupper där det finns personer med 
liknande uppdrag som skulle kunna byta erfarenheter. 

18/19 

3.3 THS centrala näringslivsverksamhet har ett bra samarbete och en bra 
relation med THS lokala näringlivsverksamheter 

18/19 

 THS ska under 18/19:  
3.3.1 Tillsammans med näringslivsrådet se över mötesstrukturen och ta fram ett format utifrån 

THS lokalts behov.  
Bakgrund: Näringslivsrådet har mycket potential och för att ta tillvara på all kompetens behövs 
mötesstrukturen ses över. 

18/19 
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4. STUDIESOCIAL VARDAG OCH FRITID 
Alla studenter har en problemfri vardag. 
Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter. 
För att få en översiktlig bild av verksamheten hänvisas till THS nulägesanalys 2017/2018. 

Mål och uppdrag 2018–2019 

 

4.1 Studenter vid KTH har medel och information för att förbättra sin psykiska 
och fysiska hälsa 

18/19 
 THS ska under 18/19:  
4.1.1 Ta fram en långsiktig strategi för att säkerställa att varje sektion har ett 

studerandeskyddsombud samt se till att varje sektion i slutet av verksamhetsåret har ett 
studerandeskyddsombud. 
Bakgrund: Studerandeskyddsombud är en viktig funktion för att säkerställa att både den fysiska och 
psykosociala miljön är tillfredställande. 

18/19 

4.2 KTH och THS genomsyras av jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) 
samt uppmuntrar till en jämlik teknikbransch 

18/19 

 THS ska under 18/19:  
4.2.1 Ta fram och marknadsföra en digital och anonym plattform för att rapportera klagomål eller 

andra studentfall. 
Bakgrund: I dagsläget är kursutvärderingen det enda sättet att digitalt och anonymt rapportera och den 
möjliggör inte heller att kunna ge den anonyma hjälp. För att säkerställa att utsatta vågar rapportera 
samt att de kan få hjälp utan sluta vara anonyma behövs en ny plattform. 

18/19 

4.3 Internationella studenter är inkluderade på både lokal och central nivå. 18/19 

 THS ska under 18/19:  
4.3.1 KTH håller ett välkomstevent för minst ett masterprogram. 

Bakgrund: KTH har många studenter, främst internationella, som enbart går mastern. För att även de 
ska inkluderas i studentlivet är det viktigt att även masterstudenter får ett välkomnande. 

18/19 

4.4 KTH har ett levande studentliv med varierade aktiviteter 18/19 

 THS ska under 18/19:  
4.4.1 I samråd med kårföreningarna ta fram och hålla en workshop eller kompetenshöjande event 

som är relevant för kårföreningarna. 
Bakgrund: THS har många kårföreningar men de erbjuds inte alltid lika aktivt stöd som sektionerna.  

18/19 

4.4.2 Tillsätta en grupp för att utreda möjligheterna till en gemensam serveringskrets för hela THS 
och om möjligt genomföra en pilot. 
Bakgrund: De senaste åren har det funnits ett mål om en gemensam serveringskrets och detta mål har 
aldrig lyckats slutföras. Genom att bryta ner målet finns förhoppningen att det ska vara lättare att 
genomföra. 

18/19 

4.4.3 Ta fram en enkät som skickas ut till studenterna i anslutning till att mottagningen är slut för 
att få en klarare bild av vilken typ av event kopplade till dagens eventverksamhet som 
efterfrågas av studenterna. 
Bakgrund: Det är viktigt att THS erbjuder den eventverksamhet som efterfrågas av studenterna och 
under mottagningen sker många uppskattade event som förhoppningsvis kan inspirera. 

18/19 

4.5 KTH informerar om och erbjuder stöd till studenter för att skapa 
förutsättningar att genomföra sina studier 

18/19 

 THS ska under 18/19  
4.5.1 Utreda hur grupprummen i KTH:s lokaler kan användas på ett mer effektivt sätt och arbeta 

efter vad utredningen visar. 
Bakgrund: På KTH finns många studieplatset och behovet är ständigt större medan ytan är begränsad. 
För att effektivisera användandet av de studieplatser som finns behövs det till att börja med göras en 
översyn av de grupprum som finns och sedan implementera en lösning för att de ska användas 
effektivt och maximalt. 

18/19 
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INTRODUKTION 
Nulägesanalysen har tagits fram som ett komplement till verksamhetsplanen för att ge en bild av var organisationen 
var när verksamhetsplanen fastställdes. Utformningen för verksamhetsplanen 18/19 följer den, under 12/13, 
framtagna mallen vars mål och förhoppning är att skapa en struktur som leder till bättre kontinuitet och som främjar 
långsiktighet. För att göra det lättare för kårfullmäktige och medlemmar att sätta sig in i var THS verksamheter har 
styrkor och svagheter idag har det dock under 16/17 lagts in Nulägesanalyser över varje verksamhetsområde. Vidare 
har bakgrunder till varje verksamhetsplans mål skrivits in för att ge en bättre beskrivning av varför just de bör 
genomföras. 

Dokumentet är uppdelat i fyra huvudkapitel som härstammar från Visionen: Utbildning, Framtid, Studiesocial 
Vardag och Fritid samt Fundament. De fyra förstnämnda motsvarar de områden som THS verkar inom. Det 
sistnämnda, Fundament, omfattar de organisatoriska faktorer och förutsättningar som måste fungera för att THS 
verksamhet ska kunna bedrivas smärtfritt och växa.  
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1. FUNDAMENT 
THS verksamhet vilar på en stark organisation. 

Nulägesanalys efter 2017–2018 

THS Kommunikation 
Kommunikationsverksamheten är bred och inkluderar alla delar av THS verksamhet. Kommunikationschefen kan 
vara väldigt reaktiv och operativ eller eftertänksam och strategisk. Denna frihet har visat sig vara en av de stora 
utmaningarna med kommunikationsverksamheten. Beroende på hur kommunikationsansvarig är lagd, strategisk eller 
operativ, kan man få helt olika resultat som slungar verksamheten åt helt olika håll varje år. I år  har 
kommunikationsansvarig haft två uppdrag: att projektleda införandet av nytt medlemssystem samt att arbeta med 
medlemsrekrytering, administration och kvalitetskontroll av THS kommunikationskanaler samt utbilda och stötta 
resten av KL i olika kommunikationsfrågor. Några av de utmaningar som finns idag är en tydlig 
marknadsföringsstrategi för sociala medier, en undergrupp samt ett behov av en tydligare och applicerbar värdegrund 
som kopplar närmare till verksamheten och våra grundpelare, Studentliv, Framtid och Utbildning.  
 
Ekonomi 
Kommunikationsverksamheten har inga direkta intäkter. Antalet betalda medlemsavgifter kan dock ses som ett svar 
på hur väl kommunikationschefen marknadsfört medlemskapet. Kommunikationschefens kostnader består av IT-
tjänster och olika former av PR-material för att maximera kårens närvaro där studenterna är och stärka varumärket 
THS. 

Osqledaren 
Osqledaren kommer ut i pappersform fyra gånger per år. Däremellan uppdateras hemsidan och även sociala medier 
som Instagram, och Facebook. Vissa delar av Osqledarens innehåll är återkommande och andra delar som är  
vardagsnära för studenterna. Redaktionen består av chefredaktören, projektgruppen (sju personer 17/18) samt övriga 
redaktionsmedlemmar som verksamhetsåret 2017/18 består av 26 personer. I årets projektgrupp sitter 
chefredaktören, vice chefredaktör, två tekniska projektledare, redaktör för strömmande medier, Art Director samt 
bildredaktör och textredaktör. Övrig i redaktionen har rekryterats till var och en av de grupper som projektgruppen 
har ansvar för. I redaktionen finns skribenter, fotografer, illustratörer, producenter, och webbutvecklare. 
Papperstidningen kostar mycket tid och resurser. Delar av Osqledarens redaktion blir bundna till produktionen av 
tidningen, vilket gör det svårt att producera material för webben. Tidningarna planeras långt innan de kommer ut och 
därför finns svårigheter i att få materialet att vara relevant. Här kan de digitala kanalerna vara svaret, givet att resurser 
friges och hemsidan når en nivå av stabilitet och teknisk sofistikation, där den blir mer attraktiv för redaktionen att 
producera för, samt erbjuder en klanderfri läsarupplevelse. 
Ekonomi 

Osqledaren har en viktig inkomstkälla, annonser. Problemet är att det är färre och färre företag som är intresserade 
av att annonsera i Osqledaren. De största kostnaderna är produktions- och distributionskostnader för tidningen.  
Övriga lite större kostnader är chefredaktörens arvodering och provision till annonsbyrån. Annonsintäkter ska täcka 
kostnaderna för produktion, distribution och provision, vilket inte uppfylls i dagsläget. En avveckling av 
papperstidningen skulle kunna komma att bli en slutgiltig lösning, vilket skulle innebära en viss besparing. Om detta 
inte blir fallet, är det ytterst viktigt att utforska nya inkomstkällor. Möjligtvis genom att göra hemsidan attraktiv nog 
för annonsörer och hitta andra samarbeten, till exempel sponsrade artiklar i tidningen/webben. 

THS Organisation och demokrati 

Kårfullmäktige 
Kårfullmäktige är kårens högsta beslutande organ eftersom kåren använder sig av representativ demokrati. 
Kårfullmäktige består idag när det är fulltaligt av en ledamot per sektion plus lika många utjämningsmandat som 
sektioner, vilket blir 42 mandat totalt. Av dessa har i år 33 mandat varit fyllda(, 16/17 30 mandat) . Kårfullmäktige 
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har under de senaste åren minskat i både antalet tillsatta och närvarande på mötena. Till år 16/17 minskades antalet 
ordinarie ledamöter från 60 till 42 på grund av minskade antal kandiderande och deltagande på mötena samt för att 
skapa effektivare möten. Det har de senaste åren funnits en trend för minskat engagemang men den verkar i år ha 
vänts då samtliga möten till skillnad från förra året redan vid start varit beslutsmässiga.  

Kårstyrelsen 
Kårstyrelsen är kårens högsta verkställande organ. De bereder motionssvar, budget, VP och propositioner till 
kårfullmäktige, samt väljer kårledningen. Kårstyrelsen består av Kårordförande och Vice Kårordförande samt 4-6 
ledamöter, de två senaste åren har det varit 5 ledamöter. Antalet sökande till kårstyrelsen har stadigt minskat de 
senaste åren från att vara konkurrensutsatta poster till att ofta behöver fyllnadsväljas. 

Kårledningen 
Kårledningen består av 12 heltidsarvoderade studenter som utför kårens operativa arbete. Vilka poster som ingår i 
kårledningen regleras av reglementet medan kårstyrelsen väljer personerna. Kårledningen har i närtid ökat i storlek 
och på grund av detta drogs det under förra året ned på en chef för utbildningsinflytande som gick från att vara tre 
personer till nu två personer. Söktrycket till kårledningen har minskat de senaste åren men under detta år verkar 
trenden ha vänt och endast ett fyllnadsval har behövts utlysas. 

Sektionerna 
THS har 21 sektioner (också kallat THS Lokalt) där mycket av verksamheten närmast studenter bedrivs. Sektionerna 
lyder under kårens styrdokument men bedrivs i egen regi. Sektionerna har varierande storlek, både när det gäller 
verksamhet, medlemmar och ekonomi. THS Centralts direkta dialog med sektionerna sker främst genom råden, vilka 
anordnas av THS Centralt och där ansvariga inom samma område från alla sektioner träffas. 

THS Centralts ekonomi som helhet 
THS omsättning har under de senaste åren vuxit med ungefär en miljon kronor per år och ligger i dagsläget kring 40 
mnkr. Intäkterna kommer främst från restaurang- och eventverksamhet, THS Armada, bidrag från KTH samt 
medlemsavgifter. Flera av dessa kan svänga mycket i resultat från år till år vilket gör att resultatet för hela 
organisationen är väldigt svårt att förutspå. 
THS har även många tillgångar, såsom kårhuset Nymble och stugan Osqvik. Nymble är en oerhörd tillgång men har 
också kostnader om ca 8,5 mnkr per år. Nymble finansieras av ett fåtal hyreskontrakt samt fullkostnadstäckningen. 
Fullkostnadstäckningen är en schablonmässig omfördelning av kostnader för internhyra i Nymble och administrativa 
kostnader till resterande verksamhet för att ge en mer rättvis bild av resultatet för varje resultatställe. 
THS ekonomi styrs idag främst genom THS ekonomipolicy. Dokumentet beskriver vilken fullkostnadsmässig 
fördelning av pengar varje års budget ska sträva mot. 
THS äger alla aktier i två bolag: Kårbokhandeln som säljer böcker och kontorsmaterial i Nymble samt THS 
Consultants som erbjuder extrajobb för studenter i form av konsultuppdrag. 

2. UTBILDNING 
Alla studenter ska känna att sin utbildning är relevant under och efter sin studietid. 

Nulägesanalys efter 2017–2018 
THS Utbildning koordineras av THS Chefer för Utbildningsinflytande (CFU). THS Utbildning är den huvudsakliga 
kontaktytan med KTH inom utbildningsområdet och angränsande områden. Detta innebär bland annat att 
representera studenterna i råd, nämnder och grupper som är relevanta för utbildning, vilket främst innebär KTH:s 
fakultet. THS Utbildning stöttar också sektionernas förtroendevalda i deras påverkansarbete på lokal nivå mot 
KTH:s skolor. Det är även där mycket av de förbättringarna i utbildningarna sker. Den centrala representationen 
fungerar i dagsläget överlag bra. På lokal- och skolnivå finns betydligt större variationer, detta beror bland annat på 
oklar ansvarsfördelning mellan lokalt och centralt samt skiftande stöd och utbildning av studeranderepresentanter. 
Skolråden är ett försök att organisera studeranderepresentationen på skolnivå och under året infördes 
skolrådsordföranden för att öka inflytandet och också för att förenkla påverkansarbetet då några skolor under året 
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slogs ihop och gjorde att de nya skolorna fick fler sektioner att hålla kontakt med.  Masternivå och doktorandnivå 
finns det också brister, detta är till stor del på grund av den stora mängden doktors- och masterprogram som finns. 

Ett återkommande problem för THS Utbildning är svag rekrytering, både på central och på lokal nivå. Det finns 
säkerligen ett antal olika orsaker till detta, men en av de viktigaste är att THS Utbildning är otydliga med vad ett 
engagemang inom utbildning egentligen innebär. ”Utbildningsfrågor” har en stor spännvidd, och det behöver dels 
definieras vilka delar som ingår, dels hur det går att engagera sig i dessa olika frågor. 
 

3. FRAMTID 

Alla studenter ska få sitt drömjobb. 

Nulägesanalys efter 2017–2018 

THS Armada 
THS Armadas centrala verksamhet är arbetsmarknadsmässan Armada som arrangeras under två dagar i slutet av 
november varje år. Utöver mässan arrangeras olika evenemang såsom lunchföreläsningar, Armada Run och 
casekvällar vid 10-20 tillfällen, där majoriteten av dessa evenemang infaller under hösten. THS Armadas 
arbetsmarknadsmässa attraherar ~12000 besökare och engagerar ~270 studenter. De evenemang som THS Armada 
arrangerar varierar kraftigt i antalet besökare, med allt ifrån 40 till över 200 besökare. 2015 och 2016 valde THS 
Armada att fokusera på hållbarhet, mångfald och digitalisering som sina fokusfrågor. 2018 kommer organisationen 
att fokusera på att omvända fokusfrågor till värderingar och bli en helt och hållet värderingsdriven organisation med 
hållbarhet och mångfald som kärnvärderingar. 

Verksamheten är i projektform och sker som ett löpande arbete genom årets gång. Verksamheten leds idag av en 
projektledare som väljs av kårstyrelsen och sitter i kårledningen. Projektledaren rekryterar ~20 medlemmar till 
projektgruppen. Dessa 20 rekryterar senare ~50 gruppledare vilka i sin tur rekryterar ~200 värdar. Antalet varierar 
något med åren. THS Armada har sedan 2015 gått igenom en internationalisering där man första året erbjöd 
internationella studenter att vara med i projektet som värdar, nästa år som gruppledare och nu 2018 med 
internationella studenter i projektgruppen och en helt engelskspråkig organisation. Den tydliga internationaliseringen 
sätter inte bara krav på näringslivet, utan även andra tekniska universitet att följa samma spår. 

THS Armada är en mycket etablerad organisation inom THS och har därmed ett starkt varumärke, tydlig intern 
struktur och arbetssätt som största styrka. Vidare är THS Armada en mycket slagkraftig organisation i 
näringslivssammanhang genom dess omfattning och rykte. De utmaningar som THS Armada har är att strukturen är 
så pass stor så att innovationen att förändra organisationen kan minska. Under de senaste åren har THS Armada 
digitaliserats avsevärt genom vidareutveckling av de interna system, mobila applikationerna och hemsidan. Detta har 
bland annat medfört att den fysiska katalogen har ersatts med en mobil katalog. 

Ekonomi 
THS Armada har sin största intäkt genom utställare på mässan. Ytterligare intäkter genererar THS Armada genom 
evenemang utanför mässkonceptet och genom partnerskap med företag. De största kostnaderna för verksamheten är 
banketten som går av stapeln under första mässdagen, samt lokalkostnader. Att största intäkten är beroende på 
antalet utställare på mässan är i THS Armadas fall positivt, då verksamheten inte har en problematik att sälja 
mässplatser. Dock innebär även detta att THS Armada har ett stort tryck att sälja så många platser som möjligt, vilket 
i sin tur kan påverka mässupplevelsen negativt för utställare och besökare. Med föregående års stora höjning av priset 
på att ställa ut på mässan, så kunde mässupplevelsen ökas genom något färre företag, men med ökad intäkt. Det har 
också resulterat i att THS Armada inte längre är beroende av att ha en huvudsamarbetspartner, någon sådan har inte 
funnits 2017 och inte heller 2018. Detta med anledningen att en HSP ofta tar mycket plats och tid i organisationen 
som helhet. 

THS Armada har ett stort intäktskrav då tanken är att verksamheten skall finansiera en stor del av THS. De senaste 
åren har THS Armada gjort ett positivt stabilt resultat på över 4 miljoner, om resultatet skulle falla så får de direkta 
konsekvenser för THS Centrala ekonomi. 
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THS Future  
THS Future arrangerar de centrala företagseventen under våren varje år. Det finns totalt 6 projekt: Rekryterings- och 
Sommarjobbsdagen(RoS), Entrepreneurial Days, Work in Sweden, Innovation Week, Green Week and Consulting 
Eve. Det finns 11 studenter i projektgruppen för THS Future och 45 studenter engagerade i totalt. Jämfört med 
2016-17 har THS Future haft samma antal projekt (6 projekt), och organisationen har varit mestadels densamma från 
2016-17 då verksamheten expanderat mycket de senaste åren  och nu behöver stabiliseras. 

Konkurrens om studenter är ett problem för THS Future. Både THS Armada och sektionernas näringslivsgrupper 
tar många av de studenter som vill engagera sig. THS Future har ofta en stor andel internationella studenter, vilket 
har både för- och nackdelar. En nackdel när det blir väldigt många internationella studenter är att koninuiteten faller 
då dessa sällan engagerar sig för flera år och t.ex. söker ansvarsposter året efter de börjat, eftersom de inte är kvar i 
Sverige längre än så.  

Framtidens perspektiv på THS Future ser bra ut eftersom THS Future har ett nischbud som är attraktivt för 
företagen, och arbetsgivarbranschen blir alltmer strategisk för företag i Sverige. För att lägga till det, lyfter alla projekt 
tillsammans varumärket THS Future, vilket fortsätter att växa i värde de närmaste åren. Kommande år kan THS 
Future behöva göra om sin organisation något för att svara på den inkomstökning som gjordes 2017-18, och för att 
göra den nya storleken hållbar. Erbjudandena kan också behöva ses över för att THS Future att kunna svara på 
företagens krav utan att använda överanvända de resurser i Nymble som är gjorda för alla studenter och föreningar 

Ekonomi 
THS Future fortsätter att gå bra ekonomiskt och har under året gjort en ökning av intäkterna, antalet företag och 
antalet event. Alla projekt har gått över väntat resultat. Ett möjligt framtida hot är att den ekonomiska konjunkturen i 
Sverige väntas försämras under de närmaste åren, och företagen har en tendens att enkelt skära på studentaktiviteter 
när ekonomin försämras. 
4. STUDIESOCIAL VARDAG OCH FRITID 
Alla studenter har en problemfri vardag. 

Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter. 

Nulägesanalys efter 2017–2018 

Studiemiljö 
THS arbete med studiemiljön har varierat de senaste åren, speciellt på skyddsombudsfronten. Cirka hälften av 
sektionerna har ett studerandeskyddsombud, ibland som egen post men oftast kombinerat med andra studiesociala 
frågor. Studerandeskyddsombuden ska anmäla sig till KTH via en blankett som finns hos huvudskyddsombudet på 
THS centralt. Skyddsombuden möts i skyddsombudsrådet och då KTH håller en utbildning för dem. 
Huvudstuderandeskyddsombudet deltar i KTH:s skyddskommitté.  

Sektionslokalerna är en viktig förutsättning för THS Lokalts verksamhet och genom lokalrådet och möten med KTH 
förs dialoger angående detta. Möten har under året hållits med sektionstyrelserna och KTH för att reda ut frågor och 
problem från båda håll.  

Psykosocial studenthälsa  
KTH tillhanda håller studenthälsa för studenter. Avdelning för studentservice (AFS) är ansvariga för arbetet på KTH 
och de har en referensgrupp som Studiesocialt Ansvarig deltar i. Detta år började det hållas gratis meditationsevent i 
Nymble i syfte att reducera stress och skapa mer fokus inför studerandet. Det har under året inkommit klagomål från 
studenter angående att de inte fått det stöd som FUNKA beslutat om, som till exempel extra skrivtid, THS och 
KTH håller just nu på att se över detta. 
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Jämlikhet, mångfald och likabehandlingsarbete  
THS JML arbete består av två delar, en påverkansdel och en reaktivdel som stöttar människor som blivit utsatt för 
någon form av trakasseri.  Det finns ett etablerat JML råd som består av THS sektioner och leds av CFU och SSA.  
KTH startade under året Equality office  i syfte att jobba med JML. Där jobbar en person som har kontakt gentemot 
anställda och en med kontakt mot studenter. I och med detta har KTH aktivt jobbat för att stärka arbetet på 
sektionsnivå och erbjöd även sektionsaktiva att gå en KTH-kurs med inriktning på JML-arbete. 

Under hösten skedde #metoo och i samband med detta spred THS ett formulär där utsatta kunde dela det de varit 
med om. #metoo ledde till att det skrevs både om THS och KTH i massmedia. 

Hållbarhet 
THS har under året arbetat för att få återvinningskärl i sektionslokalen och förhoppningsvis kommer dessa finnas på 
plats innan året är slut. Konceptet Grab n Bike som startade 2016 har utvecklats ytterligare under året och stöttas nu 
av KTH Sustainability office och marknadsförs inte bara till studenter men också KTH:s anställda. 

 

Friskvård  
Union Sports Association (USA) är THS centralts idrottsgrupp, from 18/19 THS Sports, de anordnar THS-
mästerskapen som består av olika sporter där främst THS lokalt tävlar emot varandra. USA har med hjälp av 
finansiering från Friskvårdsbidraget tagit fram ett avtal med en squashklubb, och, där alla KTH-studenter kan spela 
gratis året runt. USA och sportaktiviteter saknar generellt synligheten av sociala aktiviteter, vilket är den största 
utmaningen för närvarande. . Idrottsrådet är uppbyggt av idrottsanvariga från alla sektioner och hålls av Studiesocialt 
och internationellt ansvarig i samråd med THS Sports. Rådet påverkar riktningen i THS Centralts arbete inom 
friskvård och syftar till att öppna upp för samarbeten mellan sektionerna. Idrottsverksamheten finansieras främst av 
KTH och av sponsring. De största utgifterna är hallhyra. 

Föreningsliv 
Antalet kårföreningar varierar men ligger oftast mellan 25-30 st. De förmåner som kårföreningar erbjuds idag är 
lokaler i Nymble, både förråd, långsiktiga föreningslokaler och rabatt på lokalhyra för tillfälliga evenemang. 
Dessutom hjälper THS centralt kårföreningarna att hitta lokaler i KTH:s byggnader. Kårföreningarna erbjuds också 
möjlighet till affischering i Nymble och utställning på Kårens dag, och deltar i kårföreningsrådet.  

Mottagning 
THS:s mottagning är indelad i 19 mottagningar varav en är THS internationella mottagning som anordnas centralt, 
medan de övriga är lokalt anordnade mottagningar som riktar sig främst till nyantagna programstudenter på 
grundnivå på respektive sektion. Mottagningen sker varje år i augusti med undantag för internationella mottagningen 
som också sker i mindre skala i januari. Samtliga mottagningar deltar i mottagningsrådet som är ett forum för 
diskussioner, information och samarbeten mellan mottagningarna. Mottagningen är en av de verksamheter som THS 
centralt lägger mycket pengar på. Dessa pengar går till att subventionera mat och lokalkostnader för THS lokalts 
mottagningar samt att anordna några centrala event som Kårens kväll.  

Internationell verksamhet  
På KTH läser 4500 internationella studenter, varav 2500 studerar här på heltid. Det motsvarar totalt cirka 30 % av 
studentpopulationen. Trots denna enorma andel är internationella studenter mycket underrepresenterade på 
beslutsfattande och socialt liv på studentnivå. Den största utmaningen för närvarande är att bryta problemet med 
oaktsamhet i detta problem på flera nivåer, och att studerande på grundnivå påbörja initiativ på alla studentnivåer. 
(Orsaken till det nuvarande tillståndet ligger bakom exponentiell ökning av inkommande internationals under de 
senaste 7 åren vid KTH.) 

THS Central ändrar snabbt sitt operativa språk till engelska på flera nivåer och har sett sina första engelska enda 
talare i THS Management Team (KL) föregående sikt. 
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Vissa sektioner gör ett bra jobb för att inkludera, och erbjuder olika aktiviteter för internationella studenter, från att 
ha sin egen internationella mottagning till tvåspråkiga meddelanden om kapitelaktiviteter. Men flera sektioner 
behöver ytterligare uppmuntran att hjälpa dem att hantera det internationella problemet. För detta erbjuder THS 
International Reception hjälp till kapitlen när det gäller deras mottagningsaktiviteter. 

THS International Reception erbjuder mottagningsaktiviteter för över 1800 studenter per år, med 130 buddies och 
25 projektgruppsmedlemmar ett år. Mottagningen har börjat bygga eget varumärke och visuell identitet förra året och 
sätter nya standarder för sin verksamhet, bland annat införandet av en bankett, som motsvarar en nollegasque. 
Internationell verksamhet finansieras nästan helt av medel från KTH. Under året anslöt sig studentinitiativet Master 
and International Association (THS MAIN). Just nu organiserar de aktiviteter två gånger i månaden och lyckas 
involvera hundratals studenter. MAIN har inlett ett samarbete med sektionerna för att hålla event tillsammans men 
också för att öka medvetenheten om internationalisering. MAIN har finansierats av THS styrelsen och kommer 
fortsättningsvis att få medel från THS som en SSIA-undergrupp. 

Internationella rådet (IC) består av sektionsrepresentanter. Rådets syfte är att lyfta fram problem och problem i 
internationella aktiviteter och hjälpa sektioner att organisera aktiviteter för internationella studenter. Studerande som 
deltar i organisationen av sådana aktiviteter är berättigade till 0,2 GPA-ökning vid ansökan om utbytesstudier tack 
vare samarbete med KTH. 

THS ser på möjligheter att öka medvetenheten om närvaro av internationella studenter på KTH för sektioner och att 
ge bättre informationstjänster till nya internationella studenter. För detta lanseras flera projekt / samarbeten, vilket 
förhoppningsvis kommer att inrättas om ett år. 

Eventverksamheten 
Programgruppen består idag av tre nämnder, NKM, RN och MG, samt en (f.d. nämnd) kårförening, Platoon DJs. 
Programgruppen leds av evenemangschefen och ordnar evenemang i Nymble. Det arrangeras i dagsläget fester med 
fokus på studenterna så som tentapubar, klubbar, regelbunden barverksamhet och en del tema-event. Verksamheten 
är både eventbaserad med fokus på stora event samt kontinuerligt med Bar Nymble varje vecka.  

En av de största utmaningarna som programgruppen har är rekrytering av nya medlemmar då antalet aktiviteter som 
programgruppen anordnar har ökat de sista åren. Idag är verksamheten tillgänglig i viss mån på engelska och ett 
mindre antal engelskspråkiga medlemmar har kommit till NKM och RN. 

Pubrådet sammankallas av THS Evenemangschef och är en mötesplats för alla Klubbmästare inom THS. Pubrådet 
är också en bra plats att diskutera alkoholkultur samt gemensamma avtal och utbyta erfarenheter. 

Detta år har en omorganisation av eventverksamheten påbörjats där THS restaurang närmare ska knytas till 
verksamheten. 

Ekonomi 
Idag har Eventverksamheten stora intäkter från de stora event som anordnas (Tentapubar, Octo-Beer-Fest, externa 
bokningar och mottagningen). De stora kostnaderna är personal, inköp till baren och flera andra kostnader som 
följer intäkterna. Eventverksamheten går resultatmässigt plus men fullkostnadsmässigt back. Detta beror främst på 
att eventverksamheten använder mycket av huset och därför i fullkostnaden står för mycket av husets kostnader. 
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PROPOSITION OM MEDLEMSAVGIFT FÖR 
2018/2019 
Bakgrund 
Förra året höjdes medlemsavgiften för första gången på 7 år från 330 kr till 365 kr. En ökning som var 
något kraftigare än inflationstakten i Sverige under samma period. Vi anser samtidigt att 365 kr är ett bra 
belopp och föreslår därför att medlemsavgiften fortsätter vara densamma även nästa verksamhetsår. 

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 medlemsavgiften för verksamhetsår 2018/2019 kvarstår på 365 kr 

 

 

 THS Kårstyrelse 17/18, genom 

Ryll Åman 
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BILAGA 7.3.9 - PROPOSITION OM THS 
RAMBUDGET 18/19 
Bakgrund 
Ännu ett år, ännu en budget. Årets budget är väldigt lik föregående år, överlag har endast mindre 
justeringar gjort för att anpassa efter verkligheten och nya prioriteringar. Vi har valt att hålla budgeten till 
ett negativt resultat på ca 340 tkr. Anledningen till att det ligger där och inte på noll är att det är många 
poster i budgeten som agerar buffert och många som sällan används fullt ut vilket i slutändan leder till att 
resultatet oftast blir mer positivt än väntat. Eftersom vi siktar på ett resultat kring noll är detta därför en 
mer realistisk budget.  
Större och märkbara skillnader från föregående år värda att nämna: 

• Ökade intäkter i bidrag från KTH fördelat på RS20, RS18 och RS19.  
• Minskade intäkter för uthyrning i Nymble RS41 & RS42 till en mer realistisk nivå. 
• Ökade kostnader på RS4 för värme och bevakning med knappt 200 tkr vardera. 

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 anta THS rambudget för verksamhetsåret 18/19 enligt bilaga. 

 

 

THS Kårstyrelse 17/18, genom 

Ryll Åman 

 



THS Budget 2018/2019
Tekniska Högskolans Studentkår

THS BUDGET 2018/2019
Till fredlig bragd



Intäkter Kostnader Resultat Fullkostnads- 
resultat

1 Administration 57 760 kr           2 378 771 kr-      2 321 011 kr-      -  kr                 

10 Organisation och 
medlem 4 152 000 kr      1 847 687 kr-      2 304 313 kr      2 039 480 kr      

2 Kårfullmäktige -  kr                 182 077 kr-         182 077 kr-         217 340 kr-         

20 Kårpresidiet 920 000 kr         928 469 kr-         8 469 kr-             335 048 kr-         

3 Kårstyrelsen -  kr                 295 000 kr-         295 000 kr-         349 539 kr-         

4 Nymble Drift -  kr                 8 472 960 kr-      8 472 960 kr-      -  kr                 

41 Nymble 
Korttidsuthyrning 410 000 kr         136 822 kr-         273 178 kr         258 405 kr-         

42 Nymble 
Långtidsuthyrning 1 080 000 kr      -  kr                 1 080 000 kr      544 147 kr         

43 Nymble Föreningsrum 500 000 kr         -  kr                 500 000 kr         161 886 kr-         

44 Nymble Studieplatser 1 500 000 kr      -  kr                 1 500 000 kr      1 165 565 kr-      

5 Restaurang-
verksamhet 14 600 000 kr    13 814 937 kr-    785 063 kr         519 624 kr-         

6 Osqvik 190 000 kr         301 880 kr-         111 880 kr-         184 128 kr-         

7 Kommunikation -  kr                 502 096 kr-         502 096 kr-         588 177 kr-         

8 Eventverksamhet 3 070 000 kr      2 527 806 kr-      542 194 kr         803 339 kr-         

81 RN Eventteknik 920 000 kr         876 353 kr-         43 647 kr           386 634 kr-         

11 THS Armada 7 957 000 kr      3 877 339 kr-      4 079 661 kr      3 417 818 kr      

13 Osqledaren 340 000 kr         740 710 kr-         400 710 kr-         598 520 kr-         

17 Studiesocial & 
internat. verksamhet 1 523 000 kr      1 331 590 kr-      191 410 kr         193 045 kr-         

18 Studentmedverkan 858 000 kr         666 821 kr-         191 179 kr         34 946 kr-           

19 Mottagning 541 000 kr         578 178 kr-         37 178 kr-           590 434 kr-         

50 THS Future 1 395 000 kr      894 510 kr-         500 490 kr         44 939 kr           

51 Students' Nobel 
NightCap

Totalt 40 013 760 kr    40 354 006 kr-    340 246 kr-         340 246 kr-         

Check för felsummering: OK

THS BUDGET 2018/2019

Budget 18/19 Kommentarer

Kostnader: Dispositionsfond, konferenser, möten

Kostnader: Reparationer, avskrivningar, personal, lån 

Kostnader: Möten, funktionärer

Intäkter: Bidrag, arvoden. Kostnader: 
Representation, utbildning, funktionärer

Resultatställe (RS)

Kostnader: Redovisning, revisorer, personal, 
administration

Intäkter: Medlemsavgifter, bidrag Kostnader: 
Paraplyorganisationer, personal, disposition

Intäkter: Projekt, event, avtal. Kostnader: Varor, 
administration, funktionärer.

Inte aktuellt 18/19

Intäkter: Bidrag. Kostnader: Representation, 
funktionärer

Intäkter: Bidrag, biljettförsäljningar Kostnader: Event, 
subventioner, reparationer, funktionärer

Intäkter: Annonser. Kostnader: Tryck, redaktion

Intäkter: Bidrag, biljettförsäljning. Kostnader: Bidrag, 
event, funktionärer

Intäkter: Bidrag

Intäkter: Hyra

Intäkter: Hyra, Städavgifter. Kostnader: Personal, 
städning

Intäkter: Uthyrning, ljud, ljus och personal. 
Kostnader: Utrustning, arvoden, avskrivning

Intäkter: Mässa, event, banquette. Kostnader: 
Logistik, marknadsföring, funktionärer

Kostnader: Informationsmaterial, funktionärer

Intäkter: Försäljning, entréavgifter, tjänster. 
Kostnader: Utrustning, arvoden, avskrivning

Intäkter: Försäljning café, bistro, catering Kostnader: 
varukostnader, hyra, personal

Intäkter: Hyra, städavgifter Kostnader: Drift, 
underhåll och personal

Intäkter: Hyra



Intäkter Kostnader Resultat Fullkostnads- 
resultat Intäkter Kostnader Resultat

1 Administration 57 760 kr           2 320 348 kr-      2 262 588 kr-      -  kr                 -  kr                 2 153 314 kr-      2 153 314 kr-      

10 Organisation och 
medlem 4 210 000 kr      1 846 110 kr-      2 363 890 kr      2 102 939 kr      3 891 722 kr      2 019 578 kr-      1 872 144 kr      

2 Kårfullmäktige -  kr                 180 065 kr-         180 065 kr-         215 198 kr-         -  kr                 166 622 kr-         166 622 kr-         

20 Kårpresidiet 748 000 kr         902 679 kr-         154 679 kr-         483 716 kr-         444 100 kr         880 907 kr-         436 807 kr-         

3 Kårstyrelsen -  kr                 267 500 kr-         267 500 kr-         322 633 kr-         -  kr                 134 511 kr-         134 511 kr-         

4 Nymble Drift -  kr                 8 800 162 kr-      8 800 162 kr-      -  kr                 -  kr                 7 759 222 kr-      7 759 222 kr-      

41 Nymble 
Korttidsuthyrning 400 000 kr         134 381 kr-         265 619 kr         281 593 kr-         334 571 kr         108 114 kr-         226 457 kr         

42 Nymble 
Långtidsuthyrning 1 410 000 kr      -  kr                 1 410 000 kr      856 899 kr         1 732 214 kr      -  kr                 1 732 214 kr      

43 Nymble Föreningsrum 500 000 kr         -  kr                 500 000 kr         185 334 kr-         500 000 kr         -  kr                 500 000 kr         

44 Nymble Studieplatser 1 500 000 kr      -  kr                 1 500 000 kr      1 263 314 kr-      1 750 000 kr      -  kr                 1 750 000 kr      

5 Restaurang-
verksamhet 14 250 000 kr    13 613 406 kr-    636 594 kr         702 246 kr-         14 065 510 kr    13 046 369 kr-    1 019 141 kr      

6 Osqvik 185 000 kr         299 108 kr-         114 108 kr-         184 702 kr-         168 552 kr         276 028 kr-         107 476 kr-         

7 Kommunikation -  kr                 532 208 kr-         532 208 kr-         618 614 kr-         -  kr                 549 417 kr-         549 417 kr-         

8 Eventverksamhet 2 837 000 kr      2 530 005 kr-      306 995 kr         1 071 677 kr-      3 148 249 kr      2 756 564 kr-      391 685 kr         

81 RN Eventteknik 959 000 kr         919 216 kr-         39 784 kr           400 858 kr-         1 096 059 kr      1 023 392 kr-      72 667 kr           

11 THS Armada 8 031 000 kr      3 793 820 kr-      4 237 180 kr      3 566 466 kr      7 051 878 kr      3 414 473 kr-      3 637 404 kr      

13 Osqledaren 340 000 kr         745 120 kr-         405 120 kr-         607 083 kr-         349 219 kr         737 663 kr-         388 444 kr-         

17 Studiesocial & 
internat. verksamhet 1 418 000 kr      1 217 380 kr-      200 620 kr         189 556 kr-         1 528 479 kr      1 269 153 kr-      259 326 kr         

18 Studentmedverkan 810 000 kr         578 781 kr-         231 219 kr         3 144 kr             942 067 kr         897 645 kr-         44 422 kr           

19 Mottagning 564 200 kr         609 717 kr-         45 517 kr-           610 845 kr-         581 840 kr         571 717 kr-         10 123 kr           

50 THS Future 1 677 000 kr      1 030 890 kr-      646 110 kr         183 985 kr         1 441 447 kr      977 609 kr-         463 838 kr         

51 Students' Nobel 
NightCap 1 601 702 kr      1 181 434 kr-      420 268 kr         

Totalt 39 896 960 kr    40 320 896 kr-    423 936 kr-         423 936 kr-         40 627 608 kr    39 923 732 kr-    703 876 kr         

Resultatställe (RS)

Prognos 17/18 Resultat 16/17
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MOTION OM ÄNDRING AV NAMNET 

OSQULDA 

Bakgrund 
Osqulda är det nuvarande namnet på den kvinnliga teknologen. Att namnet Osqulda ska bytas har varit på 
tal länge och sakta mognat fram i form av ändring av namnet Osquldas väg till Malvinas väg. Malvina och 
Flygsektionen vill se en ändring av namnet. Det här är sista KF innan mottagningen därför är det dags att 
lyfta frågan om vilket namn som det ska bytas till om vi inte vill stå utan namn tills mottagningen. Jag (Erik 
Molitor) har varit i kontakt med Malvina, THS Centralt, Charlotte Holgersson (föreläsare i JML-frågor) 
och samtliga ordföranden för att höra deras tankar och driva på frågan. 

I val av namn tog jag in att namnet ska vara en god förebild och likvärdig Osquar. Jag tog även i 
konsideration att namnet inte uppenbart ska inneha en politisk eller religiös åsikt. Även att namnet helst 
ska va kompatibelt med bokstaven Q för att lättare gå in i studentlivet. Jag har fått förslag på könsneutrala 
namn men jag föredrar om vi väljer ett för den kvinnliga teknologen och sedan en för icke-binärt. Jag har 
försökt hittat ursprunget av namnet och det redovisas i separat dokument.  

Det kom upp ett antal förslag som redovisas nedan.  

Förslag 1: Quristina/Qristina 

Från Drottning Kristina. Känd för sin akademiska anda och modernisering. Hon gick ifrån normer, 
abdikerade den svenska tronen åkte till Rom och blev en stor kulturprofil. Kristina är även en rojalitet 
likställt med Oscar II.   

Förslag 2: Qurie 

Från forskaren Marie Curie. Känd för sin forskning inom radioaktivitet och fått nobelpriset 2 gånger. Den 
första kvinnliga nobelpristagaren. 

Förslag 3: Greta  

Från Greta Westberg. Den första kvinnliga teknologen på KTH, började 1928. Gick elektro. Bildare av 
Kvinnliga Teknologföreningen.   

Förslag 4: Qlara 

Ingen bakomliggande motivering utan ett förslag som fick en del röster. 

 

Förslag till beslut 
Jag föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 Ge Osqulda det nya namnet Quristina 
Att 2 Ge Osqulda det nya namnet Qristina 
Att 3 Ge Osqulda det nya namnet Qurie 
Att 4 Ge Osqulda det nya namnet Greta 
Att 5 Ge Osqulda det nya namnet Qlara 

 



Motion om ändring av namnet Osqulda 

Magda Kaplan 

THS Kårstyrelse 

1718-KF-05 

2017-05-15 

Sid 1(1) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

KÅRSTYRELSENS SVAR TILL MOTION OM 

ÄNDRING AV NAMNET OSQULDA 

Bakgrund 
Kårstyrelsen ställer sig positivt till att byta namnet på den kvinnliga teknologen; motionen ligger även i linje 
med årets verksamhetsplan och det är glädjande att se det finns ett intresse för frågan. Initiativet är 
uppskattat och Kårstyrelsen ställer sig positiv till de angivna alternativen, men lämnar ingen 
rekommendation, då beslutet skall lämnas helt och hållet till Kårfullmäktige. 

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen rekommenderar därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 anta någon av attsatserna 1-5 i den ursprungliga motionen Motion om ändring av namnet Osqulda. 
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PROPOSITION OM POLICY FÖR 

MEDLEMSFÖRMÅNER 

Bakgrund 
Sedan kårobligatoriets avskaffande är inte alla medlemmar i kåren. I dagsläget har THS en anslutningsgrad 
på cirka 70%. Att göra en distinktion mellan studenter som är medlemmar och inte medlemmar blir därför 
viktigt för att ge medlemskapet mervärde. Denna policy är vidare till för att säkerställa att THS resurser 
gynnar våra medlemmar. Det är önskvärt att urvalet av den verksamhet som öppnas upp för icke-
medlemmar inte är godtyckligt utan konsekvent. Policyn är tänkt att avspegla nuvarande verksamhet, samt 
vara en riktlinje när ny verksamhet introduceras. Notera att vissa förändringar reglerar vilka som får inneha 
förtroendeuppdrag, något som inte regleras i stadgar eller reglementet.  

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 att anta policy för medlemsförmåner.  
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POLICY FÖR MEDLMESFÖRMÅNER 
 

Sammanfattning 
Denna policy är till för att säkerställa att THS resurser gynnar våra medlemmar. THS riktar sig till studenter 
som både är icke-medlemmar och medlemmar. Därför är det önskvärt att urvalet av den verksamhet som 
öppnas upp för icke-medlemmar inte är godtyckligt utan konsekvent. Policyn är tänkt att avspegla 
nuvarande verksamhet, samt vara en riktlinje när ny verksamhet introduceras. 

Bakgrund 
I och med kårobligatoriets avskaffande har studentkårernas syfte och förutsättningar förändrats. 
Målgruppen är inte längre alltid alla studenter utan snarare främst kårens medlemmar. Samtidigt är en hög 
andel anslutna studenter viktigt för att ge legitimitet åt kårens verksamhet och påverkansarbete. Det finns 
också ett lagstadgat ansvar att bedriva påverkansarbete för studenter som inte är medlemmar, något som 
gör att påverkansarbetet även till viss del finansieras genom bidrag från KTH. Målsättningen är dock 100% 
anslutna studenter och att differentiera mellan förmåner för medlemmar och icke-medlemmar är ett 
verktyg för att uppnå detta. 

Syfte 
Policyn är ett verktyg för THS centralt vars syfte är att bistå med riktlinjer för om en verksamhet ska 
erbjudas enbart för kårens medlemmar, med förtur för medlemmar eller öppet för alla studenter. Policyn 
reglerar inte sektionernas eller kårföreningars verksamhet men får gärna ses som vägledande. 

Policy för medlemsförmåner 
Huvudprincipen för förmåner är att alla förmåner som inte berör påverkansarbete vars finansiering sker av 
THS och inte genom bidrag från KTH är medlemsförmåner. 

De förmåner som THS tillhandahåller kan delas upp i följande kategorier: 

● Ekonomiska förmåner och rabatter 

● Inflytande 

● Engagemang 

● Lokaler 

Ekonomiska förmåner och rabatter 
Studentrabatter från mecenat och studentkortet ges till samtliga studenter. 

Övriga rabatter och förmåner ges enbart till medlemmar då THS lägger tid och ibland även pengar på att ta 
fram och utforma. Undantag kan göras för studenter som är medlemmar vid en annan studentkår för att 
möjliggöra ett utbyte mellan olika lärosäten. 

Inflytande 
Enbart medlemmar har rätt att rösta och ha förtroendeuppdrag i THS Centralts sammanslutningar då 
endast medlemmar ska kunna styra organisationen. 

THS är stöd för alla studenter som behöver hjälp i utbildningsfrågor mot KTH och THS representerar alla 
studenter i påverkansfrågor. 
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Engagemang 
Medlemskap krävs för att engagera sig i THS centrala verksamhet, oavsett nivå. Utbildningar och interna 
event finansierade av THS Centralt går i första hand till medlemmar. Övriga event bör ifall det anses 
lämpligt i första hand gå till medlemmar. 

Enda undantaget är event finansierade av KTH, som till exempel mottagningarna där alla nyantagna får 
delta. Motiveringen är att de som representerar THS ska stå för vår verksamhet på det sätt som ett 
medlemskap innebär. 

THS lokaler 
Medlemmar, sektioner och kårföreningar kan få subventionerad hyra i THS egna lokaler. Icke medlemmar 
betalar samma pris som externa bokare. 
Medlemmar har tillgång till Nymble under kvällstid och under helger, förutsatt att inget event hålls. Icke-
medlemmar har endast tillgång till Nymble under dagtid på vardagar. 



 Proposition om per capsulam-beslut 

Magdalena Kaplan 

THS Kårstyrelse 

1718-KF-05 

2018-04-27  

Sid 1(1) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

PROPOSITION OM PER CAPSULAM-BESLUT 

Bakgrund 
För att undvika att brådskande beslut, som inte kan tas i anslutning till ett styrelsemöte, tas av endast en 
liten del av styrelsen (kårpresidiet) vill styrelsen införa per-capsulam beslut. Detta innebär att hela styrelsen 
kommer kunna vara involverade i processen och stå bakom besluten, även om de inte kan tas upp under 
ordinarie sammanträden. För att bibehålla transparensen ska ändå per-capsulam besluten bifogas och 
stadfästas vid nästkommande styrelsemöte. Denna typ av beslut kommer att avlasta kårpresidiet och 
dessutom ge hela styrelsen en möjlighet att involveras i en brådskande beslutsprocess. I de fall då per-
capsulam beslut inte kan tas kan presidiebeslut fortfarande göras. 

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 i THS stadga, under § 3.6.4 Beslut lägga till följande “Om ett beslut inte kan vänta och måste tas 
innan ett ordinarie styrelsemöte så kan styrelsen ta ett per capsulam-beslut. Vid ett sådant beslut krävs det 
en kvalificerad majoritet. Beslutet skall även skickas till revisorerna och bifogas till nästkommande 
styrelsemöte för transparensens skull.”  
 
Att 2 i THS stadga, under § 3.4 Kårpresidiet byta ut följande “ Kårpresidiet har rätt att avgöra brådskande 

ärenden och ärenden som överlåtits på det och ansvarar inför kårstyrelsen för vidtagna åtgärder, vilka 
skriftligen ska anmälas till nästföljande styrelsesammanträde” till “Om styrelsen inte kan ta ett per 
capuslam-beslut enligt §3.6.4, eller om ett ärende har överlåtits till kårpresidiet så har dem rätt att fatta ett 
s.k. presidiebeslut i frågan. Kårpresidiet ansvarar då inför kårstyrelsen för de åtgärder som vidtagits och de 
ska skriftligen anmälas till nästföljande styrelsesammanträde.” 
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PROPOSITION OM SEKTIONSMAPPNING 

Bakgrund 
Under våren har CFU jobbat med att strukturera upp hur program är mappade till sektioner i THS 
reglemente, det vill säga sektionernas sammansättningar. Det handlar om en stor revidering, främst för att 
rutinerna för att ta bort och lägga till program har varit lite oklara. Arbetet har utgått från en lista på alla 
program som finns inför läsåret 2018/2019 och som avvecklats sedan 2008 och framåt. Många program 
som finns i reglementet har inte funnits på ganska länge, medan andra finns men inte finns i reglementet. 
Dessa har fått förslag på lämplig sektionstillhörighet. Ändringsförslagen har godkänts av berörda sektioners 
ordförande och studienämnder.  

I arbetet har vi utgått från följande principer: 

- programmen som tillhör en sektion bör ha någon ämnesmässig sammankoppling. t.ex sektionens 
civilingenjörsprogram har mastern som utgång, eller programmen läser liknande kurser. 

- programmen som tillhör en sektion bör i största möjliga mån tillhöra samma skola på KTH, för 
att följa THS påverkansstruktur. 

- program bör i största möjliga mån vara mappade mot en sektion (dvs ej Fria) för att studenterna 
ska ha samma tillgång till den viktiga del av studentlivet som sektionstillhörighet innebär.  

Utöver dessa ändringar så föreslås en förändring i hur sektionernas sammansättning är formulerade i 
reglementet. I dagsläget står de program som tillhör sektionerna under respektive sektions del i kapitel 9.3 
Förteckning över sektionerna, i löpande text. Detta gör att det är väldigt oöverskådligt och kopplingen till 
medlemssystemet och annat blir osmidig. Därför föreslår vi att det istället finns en tabell som bilaga till 
reglementet över alla program och deras sektionstillhörighet. 

Det finns två bilagor till denna proposition. 

”Sektionernas sammansättning” som ska beslutas om 

”Förändringar från nuvarande” som är information om vad som förändrats gentemot gällande reglemente. 

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 Ta bort stycket med ”Sammansättning:” i alla Sektioner. 

Att 2 Införa ett nytt avsnitt ”9.4 Sektionernas sammansättning” med texten ”Sektionernas 

sammansättning finns i bilagan ”Sektionernas sammansättning”, ändringar i Sektionernas sammansättning 

beslutas av kårfullmäktige. Bilagan ska vara tillgänglig tillsammans med reglementet på THS hemsida.” 
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Programkod Sektion Svenskt programnamn Engelskt programnamn Programtyp Ansvarig 

skola

ARKIT Arkitektursektionen (A) Arkitektutbildning Architecture Arkitektutb ABE

TLODM Arkitektursektionen (A) Ljusdesign Architectural Lighting Design Magisterprogram ABE

TARKM Arkitektursektionen (A) Arkitektur Architecture Masterprogram ABE

CMATD Bergssektionen (B) Materialdesign Materials Design and Engineering Civilingenjörsutb ITM

TTMVM Bergssektionen (B) Teknisk materialvetenskap Engineering Materials Science Masterprogram ITM

CLGYM Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL) Civilingenjör och lärare Engineering and Teacher Education, Upper 

Secondary School

Civilingenjörsutb och 

ämneslärarutbildning-

gymnasieskolan

ITM

LÄRGR Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL) Ämneslärarutbildning med inriktning mot 

teknik, årskurs 7-9

Subject Teacher Education in Technology, 

Secondary Education

Ämneslärarutbildning-

grundskolans årskurs 7-9

ITM

KPULU Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL) Kompletterande pedagogisk utbildning Bridging Teacher Education programme Ämneslärarutbildning-

gymnasieskolan/grundskolans 

årskurs 7-9

ITM

KPUFU Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL) Kompletterande pedagogisk utbildning för 

ämneslärarexamen i matematik, 

naturvetenskap och teknik för 

forskarutbildade

Bridging Teacher Education Programme in 

Mathematics, Science and Technology for 

Graduates with a Third Cycle Degree

Ämneslärarutbildning-

gymnasieskolan/grundskolans 

årskurs 7-9

ITM

CDATE Datasektionen (D) Datateknik Computer Science and Technology Civilingenjörsutb EECS

TCSCM Datasektionen (D) Datalogi Computer Science Masterprogram EECS

TMAIM Datasektionen (D) Maskininlärning Machine Learning Masterprogram EECS

TSMKM Datasektionen (D) Säker och mobil kommunikation Security and Mobile Computing Masterprogram EECS

CELTE Elektrosektionen (E) Elektroteknik Electrical Engineering Civilingenjörsutb EECS

TELPM Elektrosektionen (E) Elkraftteknik Electric Power Engineering Masterprogram EECS

TSCRM Elektrosektionen (E) Systemteknik och robotik Systems, Control and Robotics Masterprogram EECS

TINNM Elektrosektionen (E) Information och nätverksteknologi Information and Network Engineering Masterprogram EECS

TNTEM Elektrosektionen (E) Nanoteknik Nanotechnology Masterprogram EECS

TEFRM Elektrosektionen (E) Elektromagnetism, fusion och rymdfysik Electromagnetics, Fusion and Space 

Engineering

Masterprogram EECS

TELFM Elektrosektionen (E) Elektrofysik Electrophysics Masterprogram EECS

TNSSM Elektrosektionen (E) Nätverkstjänster och system Network Services and Systems Masterprogram EECS

TTLSM Elektrosektionen (E) Trådlösa system Wireless Systems Masterprogram EECS

CTFYS Fysiksektionen (F) Teknisk fysik Engineering Physics Civilingenjörsutb SCI

TMAKM Fysiksektionen (F) Matematik Mathematics Masterprogram SCI

TNEEM Fysiksektionen (F) Kärnenergiteknik Nuclear Energy Engineering Masterprogram SCI

TTFYM Fysiksektionen (F) Teknisk fysik Engineeering Physics Masterprogram SCI

TTMAM Fysiksektionen (F) Tillämpad matematik och 

beräkningsmatematik

Applied and Computational Mathematics Masterprogram SCI

TBASD Fria sektionen (Fria) Tekniskt basår, KTH Campus Technical Preparatory Year behörighetsgivande 

förutbildning

CBH

TBTMD Fria sektionen (Fria) Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus Technical Preparatory Semester behörighetsgivande 

förutbildning

CBH

KUAUT Fria sektionen (Fria) Kompletterande utbildning för arkitekter 

med avslutad utländsk utbildning

Bridging programme for architectss with foreign 

qualifications

Kompletterande utbildning ITM



Programkod Sektion Svenskt programnamn Engelskt programnamn Programtyp Ansvarig 

skola

KUIUT Fria sektionen (Fria) Kompletterande utbildning för ingenjörer 

med avslutad utländsk utbildning

Bridging programme for engineers with foreign 

qualifications

Kompletterande utbildning ITM

CINEK Sektionen för Industriell Ekonomi (I) Industriell ekonomi Industrial Engineering and Management Civilingenjörsutb ITM

TEILM Sektionen för Industriell Ekonomi (I) Entreprenörskap och innovationsledning Entrepreneurship and Innovation Management Magisterprogram ITM

TIEMM Sektionen för Industriell Ekonomi (I) Industriell ekonomi Industrial Engineering and Management Masterprogram ITM

TEINM Sektionen för Industriell Ekonomi (I) Innovations- och tillväxtekonomi Economics of Innovation and Growth Masterprogram ITM

CINTE Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) Informationsteknik Information and Communication Technology Civilingenjörsutb EECS

TIDAB Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) Datateknik, Kista Computer Engineering Högsk.ingenjörsutb EECS

TIEDB Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) Elektronik och datorteknik Electronics and Computer Engineering Högsk.ingenjörsutb EECS

TCOMK Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) Informations- och kommunikationsteknik Information and Communication Technology Kandidatprogram EECS

TIVNM Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) ICT Innovation ICT Innovation Masterprogram EECS

TEBSM Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) Inbyggda system Embedded Systems Masterprogram EECS

TSEDM Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) Programvaruteknik för distribuerade 

system

Software Engineering of Distributed Systems Masterprogram EECS

TCOMM Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) Kommunikationssystem Communication Systems Masterprogram EECS

TIBYH Ingenjörssektionen Bygg (IsB) Byggteknik och design Constructional Engineering and Design Högsk.ingenjörsutb ABE

TITEH_TIBY Ingenjörssektionen Bygg (IsB) Teknik och ekonomi, inriktning Byggteknik 

& Design

Engineering and Economics Högsk.ingenjörsutb CBH

TBYPH Ingenjörssektionen Bygg (IsB) Byggproduktion Construction Management Högskoleutbildning ABE

TBASA Ingenjörssektionen Flemingsberg (IsF) Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Technical Preparatory Year behörighetsgivande 

förutbildning

CBH

TBTMH Ingenjörssektionen Flemingsberg (IsF) Tekniskt basår, termin 2, KTH 

Flemingsberg

Technical Preparatory Semester behörighetsgivande 

förutbildning

CBH

TIDAA Ingenjörssektionen Flemingsberg (IsF) Datateknik, Flemingsberg Computer Engineering Högsk.ingenjörsutb CBH

TIELA Ingenjörssektionen Flemingsberg (IsF) Elektroteknik, Flemingsberg Electrical Engineering Högsk.ingenjörsutb EECS

TIMEL Ingenjörssektionen Flemingsberg (IsF) Medicinsk teknik Medical Technology Högsk.ingenjörsutb CBH

TITEH Ingenjörssektionen Flemingsberg (IsF) Teknik och ekonomi Engineering and Economics Högsk.ingenjörsutb CBH

TLDHM Ingenjörssektionen Flemingsberg (IsF) Ljus, design och hälsa Architectural Lighting Design and Health Masterprogram ABE

CBIOT Kemisektionen (K) Bioteknik Biotechnology Civilingenjörsutb CBH

CTKEM Kemisektionen (K) Teknisk kemi Engineering Chemistry Civilingenjörsutb CBH

TIKED Kemisektionen (K) Kemiteknik Chemical Engineering Högsk.ingenjörsutb CBH

TMTML Kemisektionen (K) Molekylära tekniker inom 

livsvetenskaperna

Molecular Techniques in Life Science Masterprogram CBH

TIMBM Kemisektionen (K) Industriell och miljöinriktad bioteknologi Industrial and Environmental Biotechnology Masterprogram CBH

TKEMM Kemisektionen (K) Kemiteknik för energi och miljö Chemical Engineering for Energy and 

Environment

Masterprogram CBH

TMBIM Kemisektionen (K) Medicinsk bioteknologi Medical Biotechnology Masterprogram CBH

TMMMM Kemisektionen (K) Makromolekylära material Macromolecular Materials Masterprogram CBH

TMVTM Kemisektionen (K) Molekylär vetenskap och teknik Molecular Science and Engineering Masterprogram CBH

CDEPR Maskinsektionen (M) Design och produktframtagning Design and Product Realisation Civilingenjörsutb ITM

CMAST Maskinsektionen (M) Maskinteknik Mechanical Engineering Civilingenjörsutb ITM

TINEM Maskinsektionen (M) Industriell ekonomi Industrial Management Masterprogram ITM



Programkod Sektion Svenskt programnamn Engelskt programnamn Programtyp Ansvarig 
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TIPDM Maskinsektionen (M) Integrerad produktdesign Integrated Product Design Masterprogram ITM

TIPUM Maskinsektionen (M) Industriell produktutveckling Engineering Design Masterprogram ITM

TPRMM Maskinsektionen (M) Industriell produktion Production Engineering and Management Masterprogram ITM

TAETM Maskinsektionen (M) Aeroelasticitet i turbomaskiner Turbomachinery Aeromechanic University 

Training

Masterprogram ITM

CMETE Sektionen för Medieteknik (Media) Medieteknik Media Technology Civilingenjörsutb EECS

TIMTM Sektionen för Medieteknik (Media) Interaktiv medieteknik Interactive Media Technology Masterprogram EECS

TMMTM Sektionen för Medieteknik (Media) Media management Media Management Masterprogram EECS

CMEDT Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT) Medicinsk teknik Medical Engineering Civilingenjörsutb CBH

TERGM Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT) Ergonomi och Människa-Teknik-

Organisation

Ergonomics and Human-Technology-

Organisation

Magisterprogram CBH

TMLEM Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT) Medicinsk teknik Medical Engineering Masterprogram CBH

TTAHM Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT) Teknik, arbete och hälsa Technology, work and health Masterprogram CBH

COPEN Sektionen för Öppen ingång (OPEN) Öppen ingång Open Entrance Civilingenjörsutb SCI

CSAMH Samhällsbyggnadssektionen Samhällsbyggnad Civil Engineering and Urban Management Civilingenjörsutb ABE

TFAFK Samhällsbyggnadssektionen Fastighetsutveckling med 

fastighetsförmedling

Property Development and Agency Kandidatprogram ABE

TFOFK Samhällsbyggnadssektionen Fastighet och finans Real Estate and Finance Kandidatprogram ABE

TURSM Samhällsbyggnadssektionen Urbana studier Urbanism Studies Magisterprogram ABE

TEEGM Samhällsbyggnadssektionen Miljöteknik Environmental Engineering Masterprogram ABE

TCAEM Samhällsbyggnadssektionen Husbyggnads- och anläggningsteknik Civil and Architectural Engineering Masterprogram ABE

TFOBM Samhällsbyggnadssektionen Fastigheter och byggande Real Estate and Construction Management Masterprogram ABE

THSSM Samhällsbyggnadssektionen Hållbar samhällsplanering och 

stadsutformning

Sustainable Urban Planning and Design Masterprogram ABE

TMHIM Samhällsbyggnadssektionen Miljöteknik och hållbar infrastruktur Environmental Engineering and Sustainable 

Infrastructure

Masterprogram ABE

TTGTM Samhällsbyggnadssektionen Transport och geoinformatik Transport and Geoinformation Technology Masterprogram ABE

CFATE Flygsektionen (T) Farkostteknik Vehicle Engineering Civilingenjörsutb SCI

TSVDK Flygsektionen (T) Simuleringsteknik och virtuell design Simulation Technology and Virtual Design Kandidatprogram SCI

TDTNM Flygsektionen (T) Datorsimuleringar inom teknik och 

naturvetenskap

Computer Simulation for Science and 

Engineering

Masterprogram SCI

TAEEM Flygsektionen (T) Flyg- och rymdteknik Aerospace Engineering Masterprogram SCI

TFORM Flygsektionen (T) Fordonsteknik Vehicle Engineering Masterprogram SCI

TMEGM Flygsektionen (T) Marinteknik Maritime Engineering Masterprogram SCI

TMRSM Flygsektionen (T) Marina system Naval Architecture Masterprogram SCI

TTEMM Flygsektionen (T) Teknisk mekanik Engineering Mechanics Masterprogram SCI

TJVTM Flygsektionen (T) Järnvägsteknik Railway Engineering Masterprogram SCI

TBASE Telge Teknologsektion (TT) Tekniskt basår, KTH Södertälje Technical Preparatory Year behörighetsgivande förutbildningITM

TBTMS Telge Teknologsektion (TT) Tekniskt basår, termin 2, KTH Södertälje Technical Preparatory Semester behörighetsgivande förutbildningITM

CMAST_ITSY Telge Teknologsektion (TT) Maskinteknik, spår Industriell teknik och hållbarhetMechanical Engineering, specialisation Industrial Technology and SustainabilityCivilingenjörsutb ITM

CITEH Telge Teknologsektion (TT) Industriell teknik och hållbarhet Industrial Technology and Sustainability Civilingenjörsutb ITM

TIIPS Telge Teknologsektion (TT) Industriell teknik och produktionsunderhåll Industrial Technology and Production MaintenanceHögsk.ingenjörsutb ITM

TIMAS Telge Teknologsektion (TT) Maskinteknik, Södertälje Mechanical Engineering Högsk.ingenjörsutb ITM



Programkod Sektion Svenskt programnamn Engelskt programnamn Programtyp Ansvarig 

skola

TTILM Telge Teknologsektion (TT) Tillämpad logistik Applied Logistics Magisterprogram ITM

TITHM Telge Teknologsektion (TT) Hållbar produktionsutveckling Sustainable Production Development Masterprogram ITM

CENMI Sektionen för Energi och Miljö (W) Energi och miljö Energy and Environment Civilingenjörsutb ITM

TEEEM Sektionen för Energi och Miljö (W) Teknik och ledning för energi- och 

miljösystem

Management and Engineering of Environment 

and Energy

Masterprogram ITM

TMESM Sektionen för Energi och Miljö (W) Miljövänliga energisystem Environomical Pathways for Sustainable Energy 

Systems

Masterprogram ITM

TSUTM Sektionen för Energi och Miljö (W) Teknik och hållbar utveckling Sustainable Technology Masterprogram ABE

TIETM Sektionen för Energi och Miljö (W) Innovativ energiteknik Energy innovation Masterprogram EECS

TIEEM Sektionen för Energi och Miljö (W) Innovativ uthållig energiteknik Innovative Sustainable Energy Engineering Masterprogram ITM

TSUEM Sektionen för Energi och Miljö (W) Hållbar energiteknik Sustainable Energy Engineering Masterprogram ITM



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

1

ABE ARKIT Arkitektutbildning Architecture Arkitektutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31 A

ingen 

förändring

A

2

ABE TARKM Arkitektur Architecture Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15

A

ingen 

förändring

A 29 -

3

? TNNTM Nano material och 

nanoteknologi

Masterprogram verkar 

supergam

malt B ta bort

B

4

ITM CMATD Materialdesign Materials Design 

and Engineering

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31

B

ingen 

förändring

B

5

ITM TTMVM Teknisk materialvetenskap Engineering 

Materials 

Science

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

09-08

B ingen 

förändring

B 22 12

8

EECS CSC CDATE Datateknik Computer 

Science and 

Technology

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31

D

ingen 

förändring

D

7

ITM ECE KPULU Kompletterande pedagogisk 

utbildning

Bridging Teacher 

Education 

programme

Ämneslärarutbildning-

gymnasieskolan/grundskolans årskurs 

7-9

Beslut om 

inrättande 

V-2014-

0973 2015-

06-22, 

första start 

juni 2016

CL

ingen 

förändring

CL

12

EECS EES CELTE Elektroteknik Electrical 

Engineering

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31

E

ingen 

förändring

E

9

EECS CSC TCSCM Datalogi Computer 

Science

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15

D ingen 

förändring

, men 

rättning 

av 

felstavad 

programk

od

D 41 129



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

10

EECS CSC TMAIM Maskininlärning Machine 

Learning

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15. Korr 

engelsk 

benämning 

V-2009-

0195 2009-

09-28

D

ingen 

förändring

D 42 44

11

SCI TDTNM Datorsimuleringar inom 

teknik och naturvetenskap

Computer 

Simulation for 

Science and 

Engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2009-

0564 2009-

09-24 

(EM), from 

HT17 ej 

EM-

finansierin

g

D

byta till T

T 1 0

27

EECS ICT CINTE Informationsteknik Information and 

Communication 

Technology

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31

ej regl lägg till IN ej mappat 

pga hur 

det är 

formulerat 

i 

reglement

et

13

EECS EES TELPM Elkraftteknik Electric Power 

Engineering

Masterprogram Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08

E

ingen 

förändring

E 22 14

14

EECS EES TSCRM Systemteknik och robotik Systems, Control 

and Robotics

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08

E

ingen 

förändring

E 19 36

15

ABE TEEGM Miljöteknik Environmental 

Engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2011-

0170 2011-

06-28 

(N5T) DTU 

koordinerar

ej regl lägg till S ej mappat 

men år 1 

ganska 

likt 

TMHIM, 

år 2 läses 

vid DTU

2 0



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

16

CBH BIO TMTML Molekylära tekniker inom 

livsvetenskaperna

Molecular 

Techniques in 

Life Science

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2014-

0263 2014-

06-17, 

första 

antagning 

HT15 

gemensam

t med KI 

och SU

ej regl lägg till K ? ?

17

ABE TURSM Urbana studier Urbanism 

Studies

Magisterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2014-

0263 2014-

06-17

ej regl

lägg till

S

18

EECS EES TINNM Information och 

nätverksteknologi

Information and 

Network 

Engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2016-

0028 2016-

06-16

ej regl

lägg till

E ersätter 

TNSSM 

resp 

TTLSM, 

mappat 

mot 

CELTE 

och 

CINTE

22 5

19

EECS ICT TIVNM ICT Innovation ICT Innovation Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2011-

0170 2011-

06-28. EIT 

ICT Digital 

fd ICT 

Labs, KTH 

koordinerar

ej regl lägg till IN mappat 

mot data, 

elektro, in, 

media. 

Verkar gå 

i Kista? 

57 4

20

ABE STH TLODM Ljusdesign Architectural 

Lighting Design

Magisterprogram Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08, 

första 

antagning 

HT06

ej regl

lägg till

A magisterp

rogram, ej 

mappat, 

hör till 

Arkitektur



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

21

ITM TEEEM Teknik och ledning för energi- 

och miljösystem

Management and 

Engineering of 

Environment and 

Energy

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2008- 

2008-04-

01, första 

antagning 

HT08. EM-

finansierin

g tom 

HT18, 

söker på 

nytt 2018

ej regl lägg till W termin 3 

läses på 

KTH och 

ev exjobb 

termin 4, 

kurser 

sammanf

aller 

ganska 

mkt med 

TSUEM

- -

22

ITM TINEM Industriell ekonomi Industrial 

Management

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08

ej regl lägg till M mappat 

mot 

många, 

flest 

studenter 

från M 

och ligger 

på ITM

10 64

23

ITM TMESM Miljövänliga energisystem Environomical 

Pathways for 

Sustainable 

Energy Systems

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2009-

0564 2009-

09-24 

(EM/EIT), 

from HT15 

enbart EIT

ej regl lägg till W ej mappat, 

år 1 och 2 

delvis likt 

TMHIM 

(tillhör S), 

studenter 

läser 

antingen 

år 1 eller 

2 vid 

KTH. 

27 0

24

ITM ECE KUAUT Kompletterande utbildning 

för arkitekter med avslutad 

utländsk utbildning

Bridging 

programme for 

architectss with 

foreign 

qualifications

Kompletterande utbildning Beslut om 

inrättande 

V-2017-

0395 2017-

04-10, 

programsta

rt VT18, ej 

anslagsfina

nsierat. VT- 

och HT-

antagning

ej regl lägg till Fria



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

25

ITM ECE KPUFU Kompletterande pedagogisk 

utbildning för 

ämneslärarexamen i 

matematik, naturvetenskap 

och teknik för 

forskarutbildade

Bridging Teacher 

Education 

Programme in 

Mathematics, 

Science and 

Technology for 

Graduates with a 

Third Cycle 

Degree

Ämneslärarutbildning-

gymnasieskolan/grundskolans årskurs 

7-9

Beslut om 

inrättande 

V-2016-

0769 2016-

09-29. 

Programst

art VT17, 

ges tom 

2021, 

gemensam 

utb med 

SU. 

ej regl lägg till CL

26

ITM ECE KUIUT Kompletterande utbildning 

för ingenjörer med avslutad 

utländsk utbildning

Bridging 

programme for 

engineers with 

foreign 

qualifications

Kompletterande utbildning Beslut om 

inrättande 

V-2017-

0395 2017-

04-10, 

programsta

rt VT18, ej 

anslagsfina

nsierat. VT- 

och HT-

antagning

ej regl lägg till Fria

35

SCI CTFYS Teknisk fysik Engineering 

Physics

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31

F

ingen 

förändring

F

28

EECS ICT TCOMK Informations- och 

kommunikationsteknik

Information and 

Communication 

Technology

Kandidatprogram Beslut om 

inrättande 

UF-2013-

0440 2013-

06-26, 

första 

antagning 

HT14. Ges 

på 

engelska

ej regl lägg till IN ej mappat 

pga hur 

det är 

formulerat 

i 

reglement

et

43

ITM CINEK Industriell ekonomi Industrial 

Engineering and 

Management

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31

I

ingen 

förändring

I



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

55

CBH CHE CKEMV Kemivetenskap Chmeical 

Science and 

Engineering

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31, 

beslut om 

avveckling 

V-2012-

0202 2012-

06-27, 

sista 

antagning 

HT12 K ta bort

K

31

EECS ICT TCOMM Kommunikationssystem Communication 

Systems

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2008-

06-10

ej regl lägg till IN ej mappat 

pga hur 

det är 

formulerat 

i 

reglement

et

31 1

32

EECS ICT TEBSM Inbyggda system Embedded 

Systems

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2010-

06-16

ej regl lägg till IN ej mappat 

pga hur 

det är 

formulerat 

i 

reglement

et

72 21

33

EECS ICT TNTEM Nanoteknik Nanotechnology Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

12-15

ej regl lägg till E var på 

ICT 

tidigare 

men ges 

på 

Campus

24 5

34

EECS ICT TSEDM Programvaruteknik för 

distribuerade system

Software 

Engineering of 

Distributed 

Systems

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08

ej regl lägg till IN ej mappat 

pga hur 

det är 

formulerat 

i 

reglement

et

29 6

59

CBH BIO CBIOT Bioteknik Biotechnology Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31

K

ingen 

förändring

K

36

? UF Teknisk fysik Magisterprogram verkar 

supergam

malt

F

ta bort

F



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

37

SCI TMAKM Matematik Mathematics Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2012-

0205 2012-

06-27. 

Gemensa

m examen 

med SU, 

SU 

koordinerar

.

F

ingen 

förändring

F 9 5

38

SCI TNEEM Kärnenergiteknik Nuclear Energy 

Engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08

F

ingen 

förändring

F 5 5

39

SCI TTFYM Teknisk fysik Engineeering 

Physics

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15

F

ingen 

förändring

F 10 30

40

SCI TTMAM Tillämpad matematik och 

beräkningsmatematik

Applied and 

Computational 

Mathematics

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2012-

0205 2012-

06-27

F

ingen 

förändring

F 15 64

41

CBH CHE TBASD Tekniskt basår, KTH 

Campus

Technical 

Preparatory Year

behörighetsgivande förutbildning Namnkorri

gering V-

2015-0813 

151109

Fria

ingen 

förändring

Fria

42

CBH CHE TBTMD Tekniskt basår, termin 2, 

KTH Campus

Technical 

Preparatory 

Semester

behörighetsgivande förutbildning Namnkorri

gering V-

2015-0813 

151109. 

ant VT

Fria

ingen 

förändring

Fria

60

CBH CHE CTKEM Teknisk kemi Engineering 

Chemistry

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

V-2012-

0202 2012-

06-27

K

ingen 

förändring

K

44

ITM TEILM Entreprenörskap och 

innovationsledning

Entrepreneurship 

and Innovation 

Management

Magisterprogram Antagning 

from HT08

I ingen 

förändring

I



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

45

ITM TIEMM Industriell ekonomi Industrial 

Engineering and 

Management

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

09-08. 

Beslut 

programme

t ej öppet 

för externa 

sökande M-

2017-08-

16 2017-06-

16

I

ingen 

förändring

I 5 130

46

ABE TBYPH Byggproduktion Construction 

Management

Högskoleutbildning Beslut om 

inrättande 

V-2006-

1049 2006-

09-06, 

första 

antagning 

HT07

IsB

ingen 

förändring

IsB

64

ITM CDEPR Design och 

produktframtagning

Design and 

Product 

Realisation

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31

M

ingen 

förändring

M

48

CBH STH TBASA Tekniskt basår, KTH 

Flemingsberg

Technical 

Preparatory Year

behörighetsgivande förutbildning Namnkorri

gering V-

2015-0813 

151109. 

ant HT/VT

IsF

ingen 

förändring

IsF

49

CBH STH TBTMH Tekniskt basår, termin 2, 

KTH Flemingsberg

Technical 

Preparatory 

Semester

behörighetsgivande förutbildning Namnkorri

gering V-

2015-0813 

151109. 

ant HT/VT

IsF

ingen 

förändring

IsF

65

ITM CMAST Maskinteknik Mechanical 

Engineering

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31

M

ingen 

förändring

M står i 

reglement

et "som ej 

läser spår 

…" men 

behövs 

inte 

längre

69

EECS CSC CMETE Medieteknik Media 

Technology

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31

Media

ingen 

förändring

Media



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

73
CBH STH CMEDT Medicinsk teknik Medical 

Engineering

Civilingenjörsutb Antagning 

from HT08

MiT ingen 

förändring
MiT

74
SCI COPEN Öppen ingång Open Entrance Civilingenjörsutb Antagning 

from HT07

Open ingen 

förändring
Open

80

ABE CSAMH Samhällsbyggnad Civil Engineering 

and Urban 

Management

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31

S

ingen 

förändring

S

83

SCI CFATE Farkostteknik Vehicle 

Engineering

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2006-

08-31

T

ingen 

förändring

T

56

CBH BIO TIMBM Industriell och miljöinriktad 

bioteknologi

Industrial and 

Environmental 

Biotechnology

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15

K

ingen 

förändring

K 6 10

57

CBH CHE TKEMM Kemiteknik för energi och 

miljö

Chemical 

Engineering for 

Energy and 

Environment

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15

K

ingen 

förändring

K 6 15

58

CBH BIO TMBIM Medicinsk bioteknologi Medical 

Biotechnology

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15

K

ingen 

förändring

K 11 28

91

ITM

CMAST_ITSY
Maskinteknik, spår Industriell 

teknik och hållbarhet

Mechanical 

Engineering, 

specialisation 

Industrial 

Technology and 

Sustainability

Civilingenjörsutb

Första 

antagnings

omgång 

HT16,  

spår i 

Södertälje, 

eget 

civilingenjö

rsprogram 

till HT18

TT

ingen 

förändring

, ta bort 

senare

TT

ta bort ur 

reglement

et när 

HT17-

omgånge

n är klar

99

ITM CENMI Energi och miljö Energy and 

Environment

Civilingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15

W

ingen 

förändring

W

106

ITM CITEH Industriell teknik och 

hållbarhet

Industrial 

Technology and 

Sustainability

Civilingenjörsutb Första 

antagnings

omgång 

HT18. 

Beslut om 

inrättande 

V-2017-

0167 2017-

10-30

ej regl lägg till TT Samma 

program 

som 

spåret till 

maskinpro

grammet



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

62

CBH CHE TMMMM Makromolekylära material Macromolecular 

Materials

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15. 

Spåret 

"Polymerte

knologi" 

(N5T), KTH 

koordinerar

K

ingen 

förändring

K 16 9

63

CBH CHE TMVTM Molekylär vetenskap och 

teknik

Molecular 

Science and 

Engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15

K

ingen 

förändring

K 9 13

6

ITM ECE CLGYM Civilingenjör och lärare Engineering and 

Teacher 

Education, Upper 

Secondary 

School

Civilingenjörsutb och 

ämneslärarutbildning-gymnasieskolan

Beslut om 

inrättande 

US 2011-

02-18

CL

ingen 

förändring

CL

29

EECS ICT TIDAB Datateknik, Kista Computer 

Engineering

Högsk.ingenjörsutb Antagning 

from HT96
ej regl lägg till IN ej mappat 

pga hur 

det är 

formulerat 

i 

reglement

et

66

ITM TIPDM Integrerad produktdesign Integrated 

Product Design

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

09-08. 

Beslut 

programme

t ej öppet 

för externa 

sökande M-

2017-08-

16 2017-06-

16

M

ingen 

förändring

M 11 52

67

ITM TIPUM Industriell produktutveckling Engineering 

Design

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15

M

ingen 

förändring

M 46 54



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

68

ITM TPRMM Industriell produktion Production 

Engineering and 

Management

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08

M

ingen 

förändring

M 40 22

30

EECS ICT TIEDB Elektronik och datorteknik Electronics and 

Computer 

Engineering

Högsk.ingenjörsutb Beslut om 

återuptagni

ng from 

HT08 samt 

namnändri

ng UF-

2007-0713 

2007-11-

14

ej regl lägg till IN ej mappat 

pga hur 

det är 

formulerat 

i 

reglement

et

70

EECS CSC TIMTM Interaktiv medieteknik Interactive Media 

Technology

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2014-

0973 2015-

06-22, 

första 

antagning 

HT16

Media

ingen 

förändring

Media 25 32

71

EECS CSC TMMTM Media management Media 

Management

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15

Media

ingen 

förändring

Media 21 0

72

CBH STH TMLEM Medicinsk teknik Medical 

Engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2010-

06-16

MiT

ingen 

förändring

MiT 41 18

47

ABE TIBYH Byggteknik och design Constructional 

Engineering and 

Design

Högsk.ingenjörsutb Antagning 

from HT02

IsB
ingen 

förändring

IsB

50

CBH STH TIDAA Datateknik, Flemingsberg Computer 

Engineering

Högsk.ingenjörsutb Antagning 

from HT96. 

Namnkorri

gering V-

2016-0224 

160308

IsF

ingen 

förändring

IsF

75

ABE TCAEM Husbyggnads- och 

anläggningsteknik

Civil and 

Architectural 

Engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2011-

0170 2011-

06-28

S

ingen 

förändring

S 40 41



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

76

ABE TFOBM Fastigheter och byggande Real Estate and 

Construction 

Management

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2012-

0205 2012-

06-27

S

ingen 

förändring

S 46 54

77

ABE THSSM Hållbar samhällsplanering 

och stadsutformning

Sustainable 

Urban Planning 

and Design

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15

S ingen 

förändring

S 51 28

78

ABE TMHIM Miljöteknik och hållbar 

infrastruktur

Environmental 

Engineering and 

Sustainable 

Infrastructure

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2011-

0170 2011-

06-28

S

ingen 

förändring

S 31 13

79

ABE TTGTM Transport och geoinformatik Transport and 

Geoinformation 

Technology

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2011-

0170 2011-

06-28

S

ingen 

förändring

S 21 15

51

EECS EES TIELA Elektroteknik, Flemingsberg Electrical 

Engineering

Högsk.ingenjörsutb Antagning 

from HT96. 

Namnkorri

gering V-

2016-0224 

160308

IsF

ingen 

förändring

IsF

81

ABE TFAFK

Fastighetsutveckling med 

fastighetsförmedling

Property 

Development and 

Agency

Kandidatprogram Beslut om 

inrättande 

US 2010-

06-16

S

ingen 

förändring

S

82

ABE TFOFK Fastighet och finans Real Estate and 

Finance

Kandidatprogram Beslut om 

inrättande 

US 2005-

12-15, 

första 

antagning 

HT06

S

ingen 

förändring

S

52

CBH STH TIMEL Medicinsk teknik Medical 

Technology

Högsk.ingenjörsutb Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

12-15

IsF

ingen 

förändring

IsF

84

? TEGMM Teknisk mekanik Magisterprogram verkar 

supergam

malt

T

ta bort

T



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

85

ITM TAETM Aeroelasticitet i 

turbomaskiner

Turbomachinery 

Aeromechanic 

University 

Training

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2009-

0564 2009-

09-24 

(EM). From 

HT15 utan 

EM-

finansierin

g

T

byta till M

T, M hör inte till 

SCI, har 

nog ingen 

Flyg-

samhörig

het ändå? 

15 0

86

SCI TAEEM Flyg- och rymdteknik Aerospace 

Engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08

T

ingen 

förändring

T 20 19

87

SCI TFORM Fordonsteknik Vehicle 

Engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15

T

ingen 

förändring

T 16 10

88

SCI TMEGM Marinteknik Maritime 

Engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2010-

06-16, 

(N5T) DTU 

koordinerar

T

ingen 

förändring

T 1 0

89

SCI TMRSM Marina system Naval 

Architecture

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

06-15

T

ingen 

förändring

T 3 8

90

SCI TTEMM Teknisk mekanik Engineering 

Mechanics

Masterprogram Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08

T

ingen 

förändring

T 14 26

53

CBH STH TITEH_TIBY Teknik och ekonomi, 

inriktning Byggteknik & 

Design

Engineering and 

Economics

Högsk.ingenjörsutb Antagning 

from VT03. 

Namnkorri

gering V-

2015-0178 

2015-03-

01

IsF ingen 

förändring

IsB ej samma 

skola som 

resten

92

ITM TBASE Tekniskt basår, KTH 

Södertälje

Technical 

Preparatory Year

behörighetsgivande förutbildning Namnkorri

gering V-

2015-0813 

151109

TT

ingen 

förändring

TT



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

93

ITM TBTMS Tekniskt basår, termin 2, 

KTH Södertälje

Technical 

Preparatory 

Semester

behörighetsgivande förutbildning Namnkorri

gering V-

2015-0813 

151109. 

ant VT

TT

ingen 

förändring

TT

54

CBH STH TITEH Teknik och ekonomi Engineering and 

Economics

Högsk.ingenjörsutb Antagning 

from VT03. 

Namnkorri

gering V-

2015-0178 

2015-03-

01

IsF

ingen 

förändring

IsF TITEH_TI

BY 

mappas 

till IsB

61
CBH CHE TIKED Kemiteknik Chemical 

Engineering

Högsk.ingenjörsutb Antagning 

from HT96

K ingen 

förändring
K

96

ITM TTILM Tillämpad logistik Applied Logistics Magisterprogram Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

12-15. Ges 

på svenska

TT

ingen 

förändring

TT

97

ABE ITM TSUTM Teknik och hållbar utveckling Sustainable 

Technology

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

12-15

W

ingen 

förändring

W ej samma 

skola som 

resten

28 11

98

EECS EES TIETM Innovativ energiteknik Energy 

innovation

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2011-

0170 2011-

12-09. EIT 

Innoenergy

, KTH 

koordinerar

W

ingen 

förändring

W bytt från 

M 1718-

KF04. Ej 

samma 

skola som 

resten

81 1

94

ITM TIIPS Industriell teknik och 

produktionsunderhåll

Industrial 

Technology and 

Production 

Maintenance

Högsk.ingenjörsutb Beslut om 

inrättande 

V-2016-

0028 2016-

06-23

TT

ingen 

förändring

TT

100

ITM TIEEM Innovativ uthållig 

energiteknik

Innovative 

Sustainable 

Energy 

Engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2008-

06-10 

(N5T) 

NTNU 

koordinerar

W

ingen 

förändring

W bytt från 

M 1718-

KF04

3 0



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

101

ITM TSUEM Hållbar energiteknik Sustainable 

Energy 

Engineering

Masterprogram Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08

W

ingen 

förändring

W bytt från 

M 1718-

KF04

42 32

102

ITM ECE LÄRGR Ämneslärarutbildning med 

inriktning mot teknik, årskurs 

7-9

Subject Teacher 

Education in 

Technology, 

Secondary 

Education

Ämneslärarutbildning-grundskolans 

årskurs 7-9

Beslut om 

inrättande 

V-2011-

0636 2012-

06-07. 

Beslut 

ändrad 

programbe

nämning V-

2013-0590 

2013-09-

09. Beslut 

inställd 

antagnings

omgång 

HT18 

180220. 

CL

ingen 

förändring

CL nya 

"Högskole

ingenjör 

och 

lärare", 

kanske 

börjar 

HT19

103

EECS ICT TSMKM Säker och mobil 

kommunikation

Security and 

Mobile 

Computing

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2206-

1051 2006-

09-15, 

första 

antagning 

HT07. 

Vilande 

from HT17 

I-2016-

0790 2016-

09-26. 

Inrättat 

som spår 

inom 

TEBSM, 

EM-

finansierat 

from HT18 

(SECCLO), 

år 1 läses 

vid Aalto.

D ingen 

förändring

, ta bort 

senare

D beslut om 

avvecklin

g på 

gång, ta 

bort efter 

läsåret 

18/19

- -



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

104

CBH STH TTAHM Teknik, arbete och hälsa Technology, work 

and health

Masterprogram Första 

antagnings

omgång 

HT18. 

Beslut om 

inrättande 

V-2016-

0028 2016-

06-16

ej regl lägg till MiT omappat - -

105

EECS EES TEFRM Elektromagnetism, fusion 

och rymdfysik

Electromagnetics

, Fusion and 

Space 

Engineering

Masterprogram Första 

antagnings

omgång 

HT18. 

Beslut om 

inrättande 

2017-02-

18 V-2017-

0167

ej regl lägg till E ersätter 

TELFM, 

mappat 

mot 

CELTE, 

CTFYS

- -

95
ITM TIMAS Maskinteknik, Södertälje Mechanical 

Engineering

Högsk.ingenjörsutb Antagning 

from HT02

TT ingen 

förändring
TT

107

ITM TITHM Hållbar 

produktionsutveckling

Sustainable 

Production 

Development

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2017-

0167 2017-

06-12. 

Första 

antagnings

omgång 

HT19. 

Beslut om 

ändrad 

benämning 

V-2018-

0145 2018-

02-13.

ej regl lägg till TT masterpro

gram till 

CITEH - 

således 

TT

- -

108

ITM ABE TEINM Innovations- och 

tillväxtekonomi

Economics of 

Innovation and 

Growth

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08. 

Beslut om 

inställd 

antagning 

HT18 V-

2017-0167 

2017-10-

17

I

ingen 

förändring

I möjligt att 

det läggs 

ner i 

senare 

skede, 

bevaka

28 0



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

109

ABE STH TLDHM Ljus, design och hälsa Architectural 

Lighting Design 

and Health

Masterprogram Beslut om 

vilande V-

2013-0184 

2013-10-

09, sista 

antagning 

HT13

IsF

ingen 

förändring

IsF inte 

samma 

skola, 

dock 

vilande

- -

110

SCI TSVDK Simuleringsteknik och virtuell 

design

Simulation 

Technology and 

Virtual Design

Kandidatprogram Beslut om 

inrättande 

US 2009-

09-08, 

programsta

rt HT11. 

Beslut om 

vilande S-

2014-1044 

2014-08-

19, sista 

antagning 

HT14

T

ingen 

förändring

T tas bort 

om 

avvecklin

g? 

111

SCI TJVTM Järnvägsteknik Railway 

Engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2014-

0973 2015-

06-22. 

Första 

antagning 

HT18

T

ingen 

förändring

T - -

112

EECS CSC TPVUM Programvaruutveckling Software 

Engineering

Magisterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08, 

beslut om 

avveckling 

US 2009-

06-15 D ta bort

D



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

113

EECS CSC TSCCM Tekniska beräkningar Scientific 

Computing

Masterprogram Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08, 

beslut om 

avveckling 

V-2012-

0205 2012-

06-27, 

sista 

antagning 

HT12 D ta bort

D -

114

EECS EES TELFM Elektrofysik Electrophysics Masterprogram Beslut om 

avveckling 

2017-02-

18 V-2017-

0167, sista 

antagning 

HT17

E

ingen 

förändring

, ta bort 

senare

E ta bort 

efter 

läsåret 

19/20

15 5

115

EECS EES TNSSM Nätverkstjänster och system Network Services 

and Systems

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08, 

beslut om 

avveckling 

V-2016-

0028 2016-

06-16, 

sista 

antagning 

HT16 E

ingen 

förändring

, ta bort 

senare

E ta bort 

efter 

läsåret 

18/19

-

116

EECS EES TTLSM Trådlösa system Wireless 

Systems

Masterprogram Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08, 

beslut om 

avveckling 

V-2016-

0028 2016-

06-16, 

sista 

antagning 

HT16 E

ingen 

förändring

, ta bort 

senare

E ta bort 

efter 

läsåret 

18/19

-



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

117

CBH STH TMEEM Medicinsk bildbehandling Medical Imaging Masterprogram US 

beslutade 

om 

avveckling 

100616 >> 

inr inom 

Medicinsk 

teknik IsF ta bort

IsF -

118

CBH CHE TBIMM Biomedicinska material Biomedical 

Materials

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08, 

beslut om 

avveckling 

US 2009-

06-15 K ta bort

K -

119

CBH BIO TBIOM Bioteknik Biotechnology Masterprogram Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08, 

beslut om 

avveckling 

US 2009-

06-15, 

sista 

antagning 

HT09 K ta bort

K -

120

CBH CHE TCSEM Kemi och kemiteknik Chemical 

Science and 

Engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

12-15, 

beslut om 

avveckling 

US 2009-

06-15, 

sista 

antagning 

HT09 K ta bort

K -

121

CBH CHE TPHEM Läkemedelsteknik Pharmaceuticals 

and 

pharmaceutical 

engineering

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08, 

beslut om 

avveckling 

US 2009-

06-15 K ta bort

K -



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

122

CBH STH TERGM Ergonomi och Människa-

Teknik-Organisation

Ergonomics and 

Human-

Technology-

Organisation

Magisterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2008-

12-03, 

namnnkorr 

V-2008-

0857 2009-

03-06. 

Beslut om 

avveckling 

V-2017-

0167 2017-

06-12, 

sista 

antagning 

HT16 MiT

ingen 

förändring

, ta bort 

senare

MiT ta bort 

efter 

läsåret 

18/19

123

CBH STH TAOHM Teknik, hälsa och 

arbetsmiljöutveckling

Technology, 

Health and Work 

Environment 

Development

Magisterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2010-

06-16, 

beslut om 

korrigerad 

benämning 

V-2011-

0208 2011-

03-28. 

Beslut om 

avveckling 

V-2017-

0167 2017-

06-12, 

sista 

antagning 

HT17 MiT ta bort

MiT

124

ABE TFASM Fastighetsföretagande Real Estate 

Management

Magisterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2008-

06-10, 

beslut om 

avveckling 

V-2014-

0263 2014-

05-11 sista 

antagning 

VT13 

S ta bort

S



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

125

SCI TSOVM Ljud och vibrationer Sound and 

Vibration

Masterprogram Beslut om 

inrättande 

US 2006-

06-08, 

beslut om 

avveckling 

US 2009-

06-15 T ta bort

T -

126

CBH STH TIDEA Datateknik och ekonomi Computer 

Engineering and 

Economics

Högsk.ingenjörsutb Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

12-15, 

beslut om 

avveckling 

US 100907

TT ta bort

TT

127

CBH STH TIDHL Datateknik och hälsa Computer 

Engineering and 

Health

Högsk.ingenjörsutb Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

12-15, 

beslut om 

avveckling 

US 091208

TT ta bort

TT

128

ITM TIEHL Elektroteknik och hälsa Electrical 

Engineering and 

Health

Högsk.ingenjörsutb Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

12-15, 

beslut om 

avveckling 

US 091208

TT ta bort

TT

129

ITM TIMES Maskinteknik och ekonomi Mechanical 

Engineering and 

Economics

Högsk.ingenjörsutb Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

12-15, 

beslut om 

avveckling 

US 100907

TT ta bort

TT



ID Ansv

arig 

skola

Tidigare 

skola

Program-kod Svenskt programnamn Engelskt 

programnamn

programtyp Anmärkni

ng, KTH

Sektion enl 

regl innan 

ändringar

Föreslag

en 

ändring

Föreslag

en 

sektion

extra 

komment

ar

Antagna 

HT17 ej 

civing

Antagna 

HT17 från 

civing

130

ITM TIMHL Maskinteknik och hälsa Mechanical 

Engineering and 

Health

Högsk.ingenjörsutb Bekräftat 

beslut om 

inrättande 

US 2006-

12-15, 

beslut om 

avveckling 

US 091208

TT ta bort

TT

189

ABE TFAHM Fastigheter Real Estate Magisterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2014-

0263 2014-

05-11 

uppdragsut

bildning, 

första 

antagning 

HT15

ej regl - Fria? uppdrags

utbildning, 

deltagare 

ej 

studenter

190

ABE TDEBM Design och byggande i 

staden

Urban 

Development and 

Design

Magisterprogram Uppdragsu

tbildning. 

Namnkorri

gering V-

2014-0973 

2016-01-

18

ej regl

-

Fria? uppdrags

utbildning, 

deltagare 

ej 

studenter

191

ABE TBAFM Bank och finans Banking and 

Finance

Magisterprogram Beslut om 

inrättande 

V-2011-

0170 2011-

09-20. 

Uppdragsu

tbildning, 

vilande

ej regl

-

Fria? uppdrags

utbildning, 

deltagare 

ej 

studenter





Proposition om Övriga Centrala Val

Klara Modin

THS Kårstyrelse

1718-KF-05

2018-05-17

Sid 1(1)
TEKNISKA

HÖGSKOLANS

STUDENTKÅR 

PROPOSITION OM
ÖVRIGA CENTRALA VAL

Bakgrund

Kårstyrelsen har under året som gått funnit att det finns många beslut som behöver göras på ett
onödigt byråkratiskt vis vilket ger extra arbetsbörda. Ett av dessa beslut är valen som definieras i
reglementets 6.2 Övriga centrala val. En anledning till att de i nuläget beslutas av Kårfullmäktige
med nominering av Kårstyrelsen är att de anses vara extra känsliga. Vi vill lösa detta utan att
ta ifrån Kårfullmäktige sista ordet. Det vi vill göra är helt enkelt att flytta över dessa val till
Kårstyrelsen men ge Kårfullmäktige möjlighet att ändra dem.

Förslag till beslut

Kårstyrelsen föreslår därför Kårfullmäktige att besluta

att1 i reglementet, ändra innehållet under rubriken 6.2 Övriga centrala val till:
“Kårstyrelsen väljer ledamöterna i följande organ:

• Universitetsstyrelsen

• Fakultetsrådet

• Disciplinnämnden

Kårstyrelsen väljer även ansvarig utgivare för Osqledaren.

Kårfullmäktige kan upphäva alla beslut som innefattas under denna rubrik genom att fatta
motstridigt beslut.”

att2 i reglementet, ändra rubriken 6.2 Övriga centrala val till 6.2 Övriga centrala poster

THS Kårstyrelse 17/18, genom Klara Modin

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se



Proposition om medlemskap i ASNNC 
Ryll Åman 
THS Kårstyrelse 
1718-KF-05 
2018-05-15 
Sid 1(1) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

BILAGA 7.3.11 - PROPOSITION OM 
MEDLEMSKAP I ASNNC 
Bakgrund 
Varje år efter Nobelfesten arrangeras en efterfest, SNNC, av studenter. Ansvaret för att göra det skiftar 
mellan fyra av de större studentkårerna i Stockholm. Förutom THS arrangeras festen även av MF, SASSE 
och SUS. Då det är svårt att göra något bara var fjärde år och samtidigt ha kontinuitet i arbetet startades 
för ett tag sedan föreningen ASNNC för att kunna få en bättre struktur för överlämning, ingå avtal och 
samarbeten som löper över flera år och underlätta kommunikationen med Nobelstiftelsen. 

I dagsläget är alla övriga studentkårer med i ASNNC och det är alltså bara THS som saknas. 

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 THS ska gå med i ASNNC  

THS Kårstyrelse 17/18, genom 

Ryll Åman 

 


