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Till: THS Kårstyrelse 
 

För kännedom: 
THS Medlemmar 
THS Kårledning 
THS Sakrevisorer 
 

 
THS Valberedning 
THS Personal 
THS Inspektor 

KALLELSE 

THS Kårstyrelsemöte 02 18/19 

Tisdag och onsdag 6-7 november 2018, kl 18.00 i Kröken 
respektive Gamble 

På akademikersvenska 

Under Kårstyrelsens andra styrelsemöte kommer en Chef  för Utbildningsinflytande, 
Mottagningssamordnare, Eventchef, Studiesocialt och Internationellt ansvarig samt 
Projektledare för THS Armada väljas. Den första kvällen intervjuas samtliga kandidater 
och samtliga val presenteras under den andra dagen. 

På ett mer begripligt sätt 

Årets andra kårstyrelsemöte kommer vara fyllt av valärenden. Då kommer några av de som 
sitter i Kårledningen väljas. THS valberedning har intervjuat kandidaterna och kommer 
finnas på plats för att svara på frågor. De som ska väljas är: en Chef  för 
Utbildningsinflytande som jobbar för att utbildningen på KTH ska bli bättre, en eventchef  
som är ansvarig för att Nymble fylls av roliga evenemang för studenterna, en 
mottagningssamordnare som dels får mottagande av de nya studenterna att flyta på bra 
samtidigt som den jobbar med andra studiesociala frågor, en studiesocialt och 
internationellt ansvarig som bland annat har till uppgift att se till att internationella student 
känner sig välkomna på KTH samt THS Armadas projektledare som ansvarar för Nordens 
största arbetsmarknadsmässa.  

Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna! 
 
Stockholm, den 30 oktober 2018 
 
_______________________ 
Emma Ingo 
Kårordförande 2018/2019 
Tekniska Högskolans Studentkår 
 

Välkommen! 
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To: THS Board 
 
For Information: 
THS Members 
THS Management Team 
THS Auditor 
 

THS Election Committee 
THS Personnel 
THS Inspector 

SUMMONS 

THS Board meeting 02 18/19  

Tuesday and Wednesday, 6-7 of November 2018 at 18.00 in 
Kröken and gamble respectively.  

In a more strict way 

The second Student union Board meeting is held to elect a part of  the Management Team. 
The elections conducted will be for the positions of  Head of  Educational Affairs, 
Reception Coordinator, Event Manager, Head of  Social & International Relations and the 
Project Manager for THS Armada.  

In a more understandable way 
During two nights on the 6th and 7th of  November half  of  the new Management Team 
will be elected. The THS election committee will be present to answers some of  you 
questions. The elections that will be conducted are for the positions as: Head of  
Educational Affairs which is a person working to improve the education at KTH, the 
Receptions Coordinator who is making sure the reception runs smoothly whilst also 
working with other student welfare issues, the Event Manager who is making sure that 
Nymble hosts nice events for students, the Head of  Social & International Relations that 
is making sure international students feel welcome at KTH as well as the Project 
Manager for THS Armada that is responsible for the largest career fair in the Nordics.  

 

All members are welcome at the union board meetings. Welcome! 
 
Stockholm, 30 October 2018 
 
 
_______________________ 
Emma Ingo 
President 2018/2019 
Tekniska Högskolans Studentkår 
 

Welcome! 
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