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Högt ärade medlemmar p̊a Konglig Elektrosektionen,

Första Nyhetsbrevet

Det är med glädje som Styrelsen
nu skickar ut detta nyhetsbrev till
sina medlemmar för att informera
Er om vad som händer p̊a sektio-
nen. Vi har i dagarna f̊att en aktu-
ell maillista över sektionens med-
lemmar och hoppas därför kunna
n̊a ut med information Ni tycker
är b̊ade nyttig och relevant. Ni f̊ar
gärna skicka tankar kring detta
eller avskriva Er fr̊an ytterligare
utskick till e-postadressen ambas-
sadeur@e.kth.se.

K̊arfullmäktige

K̊arfullmäktige är THS högst be-
slutande organ och brukar liknas
med riksdagen för THS. Nu är
röstningen i full g̊ang för sektio-

nernas representanter och tyvärr
har vi bara tv̊a kandidater till v̊ara
tre mandat vilket förvisso fortfa-
rande är en förbättring fr̊an förra
året. P̊a grund av att valdeltagan-
det var d̊aligt förra året ligger Vi
dock bra till i THS tävling om bäst
förbättring.

Vi kan allts̊a vinna fika om ni

röstar! G̊a in p̊a ”Mina Sidor”:
www.ths.kth.se

Elektroskolan

I dagsläget s̊a saknas det n̊agon
form av officiell studiebevakning
av masterprogrammen p̊a KTH
varför THS har startat upp en ar-
betsgrupp i syfte att arbeta fram
en h̊allbar bevakning av dessa.
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TET:en har i 35 år f̊att elektrolo-
gerna att slita sitt h̊ar, det pratas
om olika lösningar för att öka an-
delen som klarar kursen men inget
beslut har tagits.

Om Ni vill vara med i arbets-
gruppen för att ta fram studiebe-
vakningen av masterprogrammen,
har förslag p̊a hur TET:en kan
förbättras eller n̊agot allmänt om
kurser eller studiemiljö skicka d̊a
ett e-brev till sno@e.kth.se

Maj-SM - Valberedningen

Nästa SektionsMöte kommer att
h̊allas den 12 maj s̊a boka upp
det datumet. P̊a mötet kommer Vi
bland annat att höra revisorerna
om verksamhets̊aret 2014 b.t. och
välja nedanst̊aende poster. Hand-
lingarna kommer upp p̊a hemsidan
och anslagstavlan i Tolvan senast
5 maj.

Poster som väljs:

• Snövaran

• Vice IntSekt (verksamhets̊ar
1 jul - 31 dec.)

• Idrottsledar(en)

• Carakarl

• Frequensnormalen (verksam-
hets̊ar 1 jul - 31 dec.)

• Projektledare för Arbets-
marknadsdagen

• Källarmästare

För mer information om respek-
tive post se elektrosektionen.se
Skicka in Din kandidatur senast
söndagen den 3 maj 2015 till
val@e.kth.se där du svarar p̊a
följande fr̊agor:

1. Vem är du?

2. Varför vill du ha posten?

3. Har du n̊agra visioner?

Bifoga även gärna en bild.

Inbrott p̊a Campus

Det har skett m̊anga inbrott p̊a
campus senaste tiden och om ni
ser n̊agot misstänksamt eller av
annan anledning behöver kon-
takta väktarna n̊as de via 074-

6337772. Men om du behöver
kontakta ambulans, polis eller
brandk̊ar ring 112 och sedan lar-
ma KTH p̊a dess akutnummer

08-7907700.
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Kommande Arrangemang

Funqgasque 17 april En tack-
fest för de aktiva i sektioner-
na Elektro och MiT.

V̊arbalen tar plats klockan 18:00
den 25 april u.n.̊a. 111011
med fördrink p̊a Aquaria.
Sätt kurs mot Djurg̊arden
med Djurg̊ardsfärjan, njut av
den vackra vyn över Skepps-
holmen med omnejd! Klädsel
är högtidsdräkt med aka-
demiska ordnar, alternativt
mörk kostym. Önskar Ni

framföra n̊agot under midda-
gen meddelas detta till al-
fredsa@kth.se.

S̊angbokspub 27 april Måndagspuben
den 27 kommer S̊angboksKommitén
gästa Tolvan och uppmunt-
ra sektionsmedlemmarna att
dela idéer och tankar kring
den kommande s̊angboken.

Valborgsfirande p̊a Skansen 30 april

se mer info p̊a www.skansen.se

Squalp 9 maj Quarnevalen ord-
nar ett lite mindre och
blötare arrangemang än förra
året.

Johan R̊agmark
Kontaktor tillika Ambassadeur

Konglig Elektrosektionen

ambassadeur@e.kth.se
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