
Kandidater till kårfullmäktige 
 

Datasektionen – D 
 

August Janse 

Jag heter August, gör första året av datalogimastern, vill vara kårfullmäktige! Jag tycker inte 
det är helt rimligt att Konglig Datasektionen har 4 tomma platser. Dessutom har jag pratat 
med 1 nu sittande ledamot, och han sa att det var kul. 

 

 

 

 



Kandidater till kårfullmäktige 
 

Doktorandsektionen – (Dr) 
Arash Safari 

- 



Kandidater till kårfullmäktige 
 

 

Elektrosektionen – E 

 

Linus Dahlgren 

Hej! 

Jag vill gärna representera elektrosektionen i KF. Jag tror det skulle ge mig mer inblick i hur 
beslut fattas på mer central nivå. Det är givetvis även intressant att få en chans att påverka 
beslutsfattandet, och att få arbeta med de respektabla herrarna Rågmark och Lindgren. 

Jag har verkligen inget brandtal om hur jag ska bli den bästa ledamoten elektro någonsin 
haft, men detta känns som något jag vill göra och har tid/möjlighet till nu när jag inte har 
någon omfattande post på sektionen. 

 

  



Kandidater till kårfullmäktige 
 

Energi och miljö – W 
 

Maja Reichard 

Hej, mitt namn är Maja och började på energi och miljöprogrammet 2011. THS är en stor 
organisation för många studenter och jag skulle vilja hjälpa till att göra det till en 
organisation för alla. Jag har ganska mycket vana från tidigare styrelsearbete och är en 
energirik person som uttrycker mina åsikter. Mina erfarenheter om THS kommer från 
gemenskapen runt mig och jag tror att mina kunskaper kring tillgänglighet skulle kunna bidra 
till att Kårfullmäktige skulle fatta bra beslut för THS medlemmar. Hoppas du ger mig ditt 
förtroende! 

 

 

  



 

Kandidater till kårfullmäktige 
 

Ingenjörsektionen Haninge – ISH 
 

Daniel Labriz 

Hej, jag vill kandidera till KF för IsH för att jag vill göra våran röst hörd när det gäller sektions 
upplösningen och frågetecken runtom vi vill få behandlade. 

 

 

 

Lucas Persson 
 
Hej  
 
Jag söker till fyllnadsvalet för IsH för att jag har tidigare varit engagerad i kåren och de var 
väldigt uppfyllande och jag vill hjälpa min sektion, genom året och den kommande campus 
flytten. 

 

 

  



Kandidater till kårfullmäktige 
 

Ingenjörssektionen Telge – IST 

 
Henrik Hamrin 

Jag skulle tycka det vore kul att gå med i KF och representera min sektion; Telge. Jag vill gå 
med för att kunna påverka studiemiljön och studielivet på KTH till det bättre för studenterna. 
 
 
 

Emma Hanell 

Hejsan! 

 

Söker till suppleant inom  THS för kunna få en inblick i THS verksamhet och kunna föra studenterna 
talan ifrån Campus Södertälje. 

 

  



 

Kandidater till kårfullmäktige 
 

Sektionen för industriell ekonomi – I 
 
Patrik Hardin 
 
Jag söker i år till THS Kårfullmäktige som representant för I-sektionen. Jag vill gärna vara 
delaktig i utvecklandet av THS i framtiden och känner att jag kan bidra med intressanta och 
relevanta synpunkter och perspektiv! 
 
Om jag får förtroendet att representera Sektionen för Industriell Ekonomi i Kårfullmäktige 
kommer jag arbeta för I-sektionens samarbete och engagemang till THS centralt men även 
mycket för I-sektionens relation till KTHs övriga sektioner, något som jag personligen anser 
har stor förbättringspotential. 
  



 

Kandidater till kårfullmäktige 
 

Kemisektionen – K 
 

Charlotte Karlsson 

Hej! 

Jag heter Charlotte Karlsson och har varit aktiv i kemisektionen sedan jag påbörjade 
mina studier 2013 på civilingenjörsprogrammet i Teknisk kemi. Sedan jag började  
har jag varit aktiv i Kemisektionens klubbmästeri, sektionens tidning Kanalen,  
valberedningen 15/16 och har varit med två år i pHeuseriet (mottagningen), ett år 
som ledamot och ett år som ansvarig för organet.  
 
Jag känner nu att det är dags att vidareutveckla mitt engagemang i sektionen och i  
kåren. KF vore en fantastisk möjlighet för att få en bättre inblick i THS arbete och för  
att fortsätta min egen utveckling mot framtida nya engagemang under studietiden.  
 
Jag hoppas kunna bidra till KF med arbetslivserfarenhet, innan mina studier jobbade  
jag i 7 år, genom mina tidigare engagemang har jag även hunnit lära känna  
många inom sektionen och hoppas kunna representera dem på ett bra sätt. 
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