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Till: THS Kårstyrelse 
 

För kännedom: 
THS Medlemmar 
THS Kårledning 
THS Sakrevisorer 
 

 
THS Valberedning 
THS Personal 
THS Inspektor 

KALLELSE 

THS Kårstyrelsemöte 4 18/19 

Tisdagen den 27 november 2018 

kl. 18, Gröten, plan 2, Nymble 

 
 
Kårstyrelsens fjärde styrelsemöte är höstens andra valmöte. Två poster i kårledningen 
är fortfarande vakanta. Det är den av Cheferna för Utbildningsinflytande (CFU) som 
sitter på kalenderår, samt THS Studiesocialt och Internationellt ansvarig. 
Kandidaterna kommer att intervjuas av styrelsen, som sedan kommer att diskutera och 
fatta beslut under kvällen. Först kommer valet av CFU behandlas och sedan THS 
Studiesocialt och Internationellt ansvarig.  
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm, 20 november 2019 
 
 
 
_______________________ 
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 4 18/19  

Tuesday, 27th November 2018 

18:00, Gröten, 2nd floor, Nymble 

The fourth board meeting of  the year will be held on the last Tuesday of  November in 
Gröten. The election of  the two vacant posts Head of  Educational Affairs and the THS 
Head of  Social and International Relations will be conducted. The student union board 
will interview the candidates and the decision will be taken during the night.  

All members are welcome at the union board meetings. Welcome! 
 
Stockholm, 20th of  November 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Emma Ingo 
President 2018/2019 
Tekniska Högskolans Studentkår 
 

Welcome! 



Föredragningslista 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 

KÅRSTYRELSEMÖTE 04 18/19 
Måndagen 2018-11-27 kl. 18:00 
Plats: Gröten, Nymble 

* = se bilaga. 

1 Formalia 

1.1 Mötets öppnande 

1.2 Mötets behöriga utlysande* 

1.3 Val av mötesordförande 

1.4 Val av mötessekreterare 

1.5 Val av mötesjusterare 

1.6 Anmälda förhinder 

1.7 Fastställande av föredragningslista* 

1.8 Adjungeringar 

1.9 Föregående protokoll 

1.10 Övriga frågor 

2 Rapporter 

3 Beslutsuppföljning 

4 Stadfästelse av delegationsbeslut 

5 Bordlagda ärenden 

6 Valärenden 

6.1 Chef för Utbildningsinflytande* 



Föredragningslista 
Kårstyrelsemöte 

2018-11-27 
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6.2 Studiesocialt och internationellt ansvarig* 

6.3 Fanborgsansvarig* Gabriella Norman 
 

7 Beslutspunkter 

7.1 Yrkanden 

7.2 Motioner att behandla 

8 Diskussionspunkter 

9 Övrigt 

9.1 Övriga frågor 

9.2 Sammanfattning till hemsidan 

9.3 Nästa möte 

9.4 Val av nästkommande mötesordförande 

9.5 Mötets avslutande 
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Valhandlingar 

Valberedningens valhandlingar till 
Kårstyrelsemöte 3, Fyllnadsval 18/19 
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OM VALBEREDNINGENS ARBETE 
 
Valberedningens ledamöter: 
Valberedningens ledamöter har under valprocessen bestått av följande:  

● Axelina Schmidt  
● Jacob Larsson  
● Monika Mizgalewicz  

 

Övergripande 
Valprocessen har generellt följt de regler som finns i reglemente och stadgar. Eftersom detta är ett fyllnadsval och 
det har varit lite tidspressat har vi inte genomfört några intervjuer utan det görs under själva mötet och det är då 
styrelsen som håller i den intervjun.  
 
Valberedningen har pågrund av tidsbrist inte kontaktat någon referens däremot har styrelsen fått allt referensmaterial 
och de har sedan i sin tur kontaktat referenser till samtliga kandidater.   
 

Förordande och intervjuer  
Eftersom valberedningen inte har haft några intervjuer så har det heller inte gått att förorda någon och därför är 
ingen förordad för att alla ska ha samma förutsättningar.  

 

Jäv 
Valberedningen ser mycket allvarligt på Jävsituationer och har arbetat aktiv kring att undvika jäv. Eftersom det 
återigen inte har hållits några intervjuer och det finns inget omdöme om någon av kandidaterna så tycker 
valberedningen att det inte har funnits någon jävsituation till detta val.  

 

Marknadsföring 
Valberedningen har haft ett väldigt bra samarbete tillsammans med THS kommunikationschef för marknadsföring 
och fått väldigt mycket hjälp att marknadsföra både via sociala medier och per mail.   
 
 

Integritet 
Kandidaternas integritet är för valberedningen väldigt viktig. Kandidaterna har inte vetat om varandra innan 
valhandlingarna blivit officiella om det inte har varit så att kandidaterna själva har valt att vara öppna och berättat att 
de sökt och kandidaterna på så sätt har fått veta om varandra.  
 

Nomineringar 
I år har valberedningen i samtycke med styrelsen testat konceptet med nomineringar igen. Valberedningen ser 
väldigt positivt på resultatet av detta! Nomineringarna har varit anonyma och valberedningen ser väldigt allvarligt på 
att dessa ska hållas anonyma.  
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LISTA ÖVER KANDIDATER 
 

THS Chef för Utbildningsinflytande (1 Sökande) 
● Arvid Nilsson 

 

THS studiesocialt och internationellt ansvarig (2 sökande) 
• Yogesh Bhamare 

• Naveen Sundaravadivel 
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ABOUT THE NOMINATION COMMITTEE’S WORK 

 
The members of the committee 
The members of the Nomination Committee have during this election been the following: 

• Axelina Schmidt 

• Jacob Larsson 

• Monika Mizgalewicz 

 

Overall 
The election process has overall followed the rules stated in the regulations and bylaws. Since this is a by-election and 
we had a short period of time making it happen we decided to not do any interviews. The board will hold all the 
interviews at the election. Therefore, nobody has been recommended.  
 
The Nomination Committee has because of time limits not been able to contact any of the references but all the 
reference materials have been collected and then the boars have contacted all the references.  

 

Advocacy and interviews 
Because there were no interviews the nomination committee decided to not recommend anybody so that they all have 
the same prerequisites.  

 

Conflicts of interests 
The Nomination Committee considers the occurrence of conflict of interests as very serious and has been working 
actively to avoid those. Since there has been no interviews or other form of opinion or judgement there has therefore 
not been any conflicts of interests. 

 

Marketing 
The Nomination Committee has had a very pleasant cooperation with the THS Head of Communication in regards 
to the marketing campaign. A lot of help was received in marketing through social media and by email.  

 

Integrity 
The integrity of the candidates is a very important topic for the Nomination Committee. The candidates were not 
given information about each other before the election documents were made public.  

 

Nomination 
This year, the Nomination Committee have, in agreement to the Board, introduced nominations. The Nomination 
Committee looks positively at the results of that action. The nominations were anonymous and the Nomination 
Committee considers it very important that it stays that way.  
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LIST OF CANDIDATES 

 
THS Head of Educational Affairs (1 applicant) 

• Arvid Nilsson 
 

THS Head of Social and international relations (2 applicants) 
• Yogesh Bhamare 

• Naveen Sundaravadivel 

 

 



Bilaga 6.3.1 - Val av SFS-delegationsledare 
Gabriella Norman 
THS Kårstyrelse 
1819-KS-04 
2018-11-27  
Sid 1(1) 

BILAGA 6.3.1 – VAL AV FANBORGSANSVARIG 
Bakgrund 
Fanborgsansvarig är en tvåårig post. Personen börjar först som vice fanborgsansvarig i ett år för att sedan 
ta över som fanborgsansvarig året därpå. Fanborgsansvarig tillsammans med vice fanborgsansvarig leder 
fanborgen under alla KTH:s ceremonier, från mottagningen i stadshuset till diplomeringar och 
promoveringsceremoni. Under andra året av posten är personen även med och för THS standar vid 
valborgsfirandet på skansen och på nobelfesten. 

Som nomineringsansvarig har jag lyst posten på vår hemsida med sökperiod från den 12/10-18 till den 
18/11-18. Nuvarande vice fanborgsansvarig hjälpte mig att sprida ordet bland medlemmarna i fanborgen 
samt andra som närvarat vid ceremonier som exempelvis marskalk.  

Jag tillsammans med nuvarande vice fanborgsansvarig har sett över de sökande och valt ut en kandidat som 
vi tror passar rollen bäst. 

Förslag till beslut 
Jag föreslår därför Kårstyrelsen att besluta 

Att 1 att välja XXX till fanborgsansvarig 2020-2021.   
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