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Lediga poster per sektion: 
A – Arkitektursektionen: 1 ordinarie och 2 suppleanter 

B – Bergssektionen: 1 suppleant 

CL – Sektionen för Civilingenjör och Lärare: Inga vakanta mandat 

D – Datasektionen: 1 suppleant 

Dr – Doktorandsektionen: 4 ordinarie och 5 suppleanter 

E – Elektrosektionen: 3 ordinarie och 3 suppleanter 

F – Fysiksektionen: 3 ordinarie och 4 suppleanter 

Fria sektionen – T-Bas: 3 ordinarie och 3 suppleanter 

I – Sektionen för Industriell Ekonomi: 2 ordinarie och 3 suppleanter 

IsH – Ingenjörssektionen Haninge: 1 ordinarie och 2 suppleanter 

IsT – Ingenjörssektionen Telge: 2 ordinarie och 2 suppleanter 

IN – Sektionen för Informations- och Nanoteknik: 3 ordinarie och 4 suppleanter 

K – Kemisektionen: 2 suppleanter 

M – Maskinsektionen: 1 ordinarie och 5 suppleanter 

Media – Sektionen för Mediateknik: 3 ordinarie och 3 suppleanter 

MiT – Sektionen för Medecinskteknik: 2 suppleanter 

OPEN – Öppen ingång: 2 suppleanter 

S – Samhällsbyggnadssektionen: 2 ordinarie och 4 suppleanter 

T – Flygsektionen: 1 suppleant 

W – Sektionen för Energi och Miljö: 2 suppleanter 
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Sektion Namn Motivering Bild 
A Teodor 

Nilsson 
Jämställdhet och studenternas möjlighet att 
påverka sin utbildning är extra viktiga frågor 
för mig. Jag har varit engagerad i 
Arkitektursektionens styrelse i två år, först på 
Ettans post och under det senaste året som 
Vice Ordförande. Med den större inblick i 
Arkitekturskolans verksamhet och särskilda 
problematik det gett mig hoppas jag kunna 
verka för arkitektstudenternas intressen i 
Kårfullmäktige. 

 

A Stefania 
Dinea 

I have a strong voice and I am never afraid to 
shout if that is the only way to get things done. 
Living abroad for 4 years now I have learned 
to adapt by seeing and avoiding problems 
before they happen. I like to consider myself a 
very ambitious person therefor you can be sure 
that the Architecture chapter will be the best, 
more fun and more active chapter on campus 
as should it be because we are artists and we 
should live a bohemian life style. To conclude, 
I would like your permission to fight for us, 
the architects. 

 

D Lovisa Von 
Heijne 

Jag heter Lovisa, är ny medlem i datasektionen 
och är mycket intresserad av att engagera mig i 
kårverksamheten. Med mitt breda intresse för 
bland annat utbildnings och 
jämställdhetsfrågor vill jag representera skolans 
studenter i de frågor som berör KTHs 
studentverksamhet som helhet samt 
studentkårens ansikte utåt. Jag vill med 
konstruktiv insyn i kårfullmäktige kunna 
påverka den vardagsmiljö som KTH utgör för 
flera tusen studenter och hoppas få förtroendet 
att framföra datalogernas utgångspunkter i 
dessa frågor.  

 

D Filip Schulze Jag har tidigare suttit ett halvår som 
styrelseledamot för sociala frågor och 
relationer i Datasektionens styrelse. 2014 sitter 
jag som Kassör i samma styrelse. Nu vill jag ta 
med mig de erfarenheterna till kårfullmäktige 
och de strategiska beslut som tas där. 
Kårfullmäktige är som THS högst beslutande 
organ är naturligtvis viktigt för konkreta beslut, 
men även sammanhållningen av kåren. Genom 
att ledamöterna i KF är närvarande och synliga 
bland andra medlemmar i THS så vill jag att 
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besluten om tas i Kårfullmäktige är förankrade 
hos våra medlemmar och kommuniceras så att 
alla förstår och kan relatera till dem. 

E Charlie 
Palmér 

Jag har under mina många år på KTH varit 
aktiv inom många olika delar av vår sektion. 
Klubbmästeriet, mottagningen, styrelsen osv. 
Genom åren har jag fått en bra bild av 
Elektrosektionen och tror att jag väl kan 
representera sektionen i kårfullmäktige. 

 

E Adam 
Knutsson 

Jag har varit aktiv i Elektrosektionen under 
många år. Jag har arbetat med bl.a. rekrytering 
och mottagning av nya studenter samt 
undervisat nya studenter i studieteknik och 
introduktionsmatematik. Mitt största 
förtroendeuppdrag var under kalenderåret 
2013, då jag arbetade som Klubbmästare med 
ekonomiskt ansvar i Elektrosektionen och 
Sektionen för Medicinsk Tekniks gemensamma 
klubbmästeri. Som klubbmästare satt jag även 
som ledamot i Elektrosektionens styrelse under 
samma period. 

Om jag får förtroende att representera 
Elektrosektionen i Kårfullmaktige, kommer jag 
verka för att förankra Kårfullmaktiges 
verksamhet bättre hos Elektrosektionen och 
självklart verka för THS och Elektrosektionens 
bästa! 

 

E Noj Kazemi Hej jag heter Noj Kazemi och har under en 
längre tid varit aktiv i sektionen. Idag är jag 
revisor för sektionen. Förra året satt jag som 
Vice Ordförande i styrelsen och fick en viss 
inblick i kåren. Jag skulle vilja vara med och 
kunna påverka THS, därav skulle jag vilja sitta 
med i kårfullmäktige, för att representera 
Elektrosektionen. 

 

E Ludvig 
Aarflot 

Jag började på Elektro hösten 2009 och har 
sedan dess bland annat varit 
Mottagningsansvarig, 
Studienämndsordförande, Klubbmästare och 
sitter just nu som Kontaktor (informations- 
och kommunikationsansvarig i styret). Jag har 
alltid varit intresserad av de frågor som rör 
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kårlivet och skolan och har tidigare varit 
suppleant till Kårfullmäktige. Jag har tack vare 
mitt tidigare engagemang ganska bra kunskaper 
i hur framförallt sektionen, men även THS 
centralt och skolan arbetar och jag vill gärna 
representera Konglig Elektrosektionen i 
Kårfullmäktige kommande år. Jag vill också 
verka för att kommunikationen och 
informationsflödet mellan Kårfullmäktige, 
Elektrosektionen och andra sektioner stärks. 

F Alexander 
Hesseborn 

Jag är för tillfället inne på mitt andra år på 
teknisk fysik. Hittills har jag varit engagerad i 
sektionen genom att vara mottagningsansvarig 
(fadderist). Förutom det har jag varit med på 
samtliga sektionsmöten sen jag började och 
tänker såklart vara med på så många som 
möjligt framöver. 

Anledningen till att jag kandiderar är delvist att 
jag tycker det är väldigt spännande att få vara 
med och bestämma saker som kan påverka 
hela THS, både centralt och lokalt. Men också 
att jag tycker Fysiksektionen borde ha en 
närmare relation med THS centralt och det 
bästa jag själv kan göra för att börja med är att 
engagera mig i THS:s verksamhet. 

 

F Felix 
Malmenbeck 

The previous student union board made great 
strides in improving THS' communication in 
English. I hope this continues, and that 
Kårfullmäktige can be a positive force for 
change. 

I look forward to investigating new ways for 
Kårfullmäktige to collaborate with other parts 
of THS (for example its various councils) to 
promote continuous discussion of issues such 
as communication and equal treatment. 

More than anything, I think Kårfullmäktige 
needs an infusion of new blood. There usually 
isn't a lot of competition for this post, but if 

ther is, I advise voting for my "rivals". 

 

I Joakim 
Larsson 

Att ha haft möjligheten att engagera mig inom 
sektionen har berikat mitt studentliv mycket. 
Därför känner jag ett ansvar att se till att alla 
nuvarande och framtida studenter får samma 
möjlighet, vilket är anledningen till att jag 
kandiderar till KF. Genom att kunna påverka 
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besluten som KF tar så kan jag fullfölja mitt 
ansvar och se till att sektionens intressen 
värnas om.  

I Abraham 
Setiawan 

Greetings my friends in Industrial Economics 
and Management! My name is Abraham and 
I'm currently taking my master's in 
Entrepreneurship and Innovation Management 
program. During my undergraduate study in 
Indonesia, I was a committee member of the 
student union. I was also an office bearer in 
international student union during my language 
course in China. Now I’m running for the 
student council at KTH and will do my best to 
be in line with the students’ interest. If you 
think I’m the one who can represent your 
voice, please vote for me. Have a wonderful 
day. 

 

 

IN Tomás 
Silveira 
Bertorello 

Ibland så frågar jag mig varför det har tagit mig 
så lång tid att söka till KF, det finns några saker 
jag skulle vilja förändra diskutera, men framför 
allt ta reda på! Min största fråga jag tar med 
mig till KF är resturangkonceptet som finns. 
Jag hör mycket bra om det ifrån de som är 
väldigt engagerade i THS Centralt, och nästan 
bara dåliga saker ifrån alla andra, det känns 
som att det saknas information någonstans. Jag 
vill dela mina erfarenheter med KF och jag vill 
att KF skall dela sina erfarenheter med mig.  

IN Miriam 
Johansson 

My name is Miriam. I believe that education is 
the key to the future and that we need to 
participate in the improvement of our 
education.  

I believe that everyone has the opportunity and 
the right to improve their lives.  Being able to 
pursue this improvement in our lives and our 
future is not just a necessity but also a 
commitment to us. 

How can we influence our house of studies?   I 
want to be an amplification of each individual 
voice so we all can be heard. 

I believe in change.  I believe in 
improvement.  I believe that, together, we can 
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make the difference. 

What do you believe in? 

IN Björn Eklöf Jag har under majoriteten av min studietid varit 
engagerad i INSektionen. Jag sitter nu som 
ordförande för ett av sektionens två mästerier 
och påverkar därmed hur en större del av 
sektionen jobbar. Mycket påverkas även för 
ortscampus av hur THS Centralt styrs och jag 
vill hjälpa dels min egen sektion men även hela 
kåren genom att delta i KF. Jag vill inte bara 
sitta med på möten utan jag vill påverka och 
göra kåren ännu bättre. 

 

IN Erik Nordell Jag vill ta mitt engagemang till nästa nivå. Att 
tidigt få i en fot i Kårfullmäktige ger mig 
möjligheten att lära hur och vad jag kan göra 
för att IN-sektionen ska fortsätta att vara en av 
dom bästa sektionerna på KTH. Jag tycker 
även att det är viktigt att IN-sektionen fyller ut 
alla sina platser i Kårfullmäktige för att ge oss 
extra mycket slagkraft i frågor som påverkar 
IN-sektionen och THS i stort.  

 

IsH Lucas 
Persson 

Jag vill sitta i KF i år för jag har redan suttit ett 
år och känner att jag förstår mig på hur det 
fungerar och vet hur jag vill på verka för det 
bästa för min sektion IsH. 

 

Media Lukas 
Häggström 

Under mina år på KTH och på sektionen har 
jag fått möjlighet att engagera mig i flertalet 
nämnder och under året 13/14 satt jag i 
styrelsen som Ledamot. Jag känner mig mycket 
nöjd med det jobb som vi som sektion 
åstadkommit under dessa år, men nu vill jag 
bidra med mer. 

Att få sitta i KF är inte bara en chans att få se 
hur saker fungerar i en högre instans utan även 
en möjlighet att hjälpa THS jobba mot en 
öppnare och bättre kår. Inte bara för media 
utan för alla studenter på campus.  
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Media Alexander 
Arozin 

Hej, Jag heter Alexander Arozin och studerar 
fjärde året på Medieteknik, och jag vill sitta i 
KF det kommande verksamhetsåret. Förra året 
satt jag som arvoderad i Kårledningen, och 
arbetade då med alla de frågor och jobb som 
KF gav oss. jag vill nu ta min kunskap som jag 
har fått därifrån och mitt sektionsengagemang 
och applicera dem och påverka i de organ som 
faktiskt bestämmer över vad THS har för 
framtid. 

 

S Noah Holm Kåren spelar en central roll i en KTH-students 
studie- och fritidsmässiga vardag. Det är därför 
viktigt att en sådan verksamhet förvaltas och 
utvecklas. Jag vill vara med och påverka detta 
genom att föra mina vänner och 
studiekamraters talan i kårfullmäktige och på så 
sätt påverka den viktiga verksamhet som THS 
är. 

 

S Amanda 
Sterner 
Nordin 

Jag har suttit i KF ett år och tycker att det vore 
roligt att sitta ett år till. Jag är dock intresserad 
av att sitta som suppleant i första hand, då jag 
inte har löst det hela tidsmässigt.  

 

 


