
Ordförande 
Namn: David Rutqvist 
Program: Civilingenjör Datateknik, 4e året 
Typiska arbetsuppgifter:  

● Förbereda möteshandlingar inför styrelsemöten och sektionsmöten. Företräda 
sektionen vid möten med universitetet, kåren, andra sektioner och liknande. 

Tidsåtgång:  
● 2-4 timmar i veckan i snitt kanske. Vissa veckor betydligt mer. 

Vad är roligast med din post:  
● Att få insikt i andras arbete, se helheten, samt att träffa personer från andra 

bakgrunder (sektion, universitet et cetera). 
Vad är svårast med din post:  

● Att hålla perspektivet och inte lägga sig i detaljer. 
Varför sökte du:  

● Jag blev nominerad men valde att tacka ja mycket eftersom jag kände att jag hade 
kunskaper och erfarenhet att tillföra sektionen. Jag kände att jag hellre gör en aktiv 
skillnad än att stå på sidan av och tycka till. 

 
Vice Ordförande 
Namn: Carl Bäck 
 
 
Typiska arbetsuppgifter: 

● Att sitta på viceposten innebär att man är sektionens ansvarige för 
programföreningar samt kårfullmäktigeledamöter. Gentemot PF agerar man 
kontaktperson samt rådgivare i frågor som har med deras verksamhet att göra, när 
det gäller KF agerar man även här kontaktperson men man har istället ett större 
ansvar gentemot ledamöterna själva. Man ska se till att de känner sig bekväma i sin 
roll och att de har koll på sina uppgifter, skylidgheter samt rättigheter. 
 
Utöver detta leder man styrelsens arbete tillsammans med ordförande, vilket innebär 
att man gemensammt tar fram de regler som ska gälla för styrets arbete under året, 
man är redo att ta över rollen som ordförande på möten om ordförande ej kan 
närvara och om ordförande av någon anledning skulle hoppa av/bli sjuk/el. dyl. så är 
det vice ordförande som tar över rollen som sektionens ordförande. 

 
I övrigt finns det ett stort utrymme att arbeta med egna projekt för sektionens 
utveckling samt att det är på vice som många uppgifter som inte har en tydlig 
ansvarig hamnar. 
 

 
  



Kassör 
Namn: Hanna Isaksson 
Program: Teknisk fysik 
 
Typiska arbetsuppgifter: 

● Bokföring, försäljning, inköp till sektionens försäljning, budgetering, fakturering, 
deklaration och en del annat. 

 
Tidsåtgång: 

● Det varierar beroende på vad som finns att göra. Räkna med ett snitt på några 
timmar i veckan.  

 
Vad är roligast med din post: 

● Det roligaste är att man får lära sig mycket om föreningsekenomi. Som kassör får 
man en stor inblick i hur datasektionen och andra föreningar på skolan fungerar vilket 
är både roligt och lärorikt. Det är även kul att kassörsposten har ganska varierande 
uppgifter från att sälja märken och biljetter till att bokföra. 

 
Vad är svårast med din post:  

● Det svåraste var att få grepp på datasektionens struktur för att kunna göra 
bokföringen korrekt. Att lära sig bokföra var inte särskilt svårt, men man får vara 
beredd på att lägga ner lite tid i början. 

 
Varför sökte du:  

● Kassörens uppgifter lät (och är!) intressanta och det man får lära sig som kassör går 
att ha nytta av både i arbetsliv och privat. 

 
 
 
  



Informationsansvarig 
Namn: Joakim Larsson 
Program: Data år 4 
 
Typiska arbetsuppgifter:  

● Skriva protokoll (en gång i veckan + sektionsmöte), underhåll av Facebook (mest 
dela saker, svara på meddelanden, gör events och uppdatera) därtill kommer lite 
photoshoppande, underhåll av hemsidan (göra post, lägga upp dokument mm), 
hjälpa till vid planering av event (datasittning, datagala, nolle-p), lite smått och gott 
som dyker upp. 

Tidsåtgång:  
● Styrelsemöte tar några timmar + veckobrevsskrivande efter, sen lite strötimmar.  Ca 

7h i veckan. Blir mer nära events och möten. 
Vad är roligast med din post:  

● Photoshop är ju kul, planering av events kommer efter. Det roligaste är nog allt ikring, 
vi är en rolig grupp människor. 

Vad är svårast med din post:  
● Att skriva texter som är något underhållande. 

Varför sökte du:  
● Jag blev nominerad och tänkte att det blir säkert kul. 

 
 
 
  



Arbetsmarknadskontakt 
Namn: Elna Warnhag 
Program: Rymdteknik 
 
Typiska arbetsuppgifter:  

● Mitt jobb är att locka företag till universitetet och utveckla studenters kontakt med 
företag. Detta kan ske genom lunchföreläsningar, kvällsaktiviteter eller 
marknadsföring av företag via mejl eller facebook. En stor del är att mejla och ringa 
företag men även ha möten med dem. 

  
Tidsåtgång: 

● Detta skiftar mycket beroende på när på året det är och vilka event som gäller. Oftast 
tar det bara några timmar i veckan men ibland mer. 

 
Vad är roligast med din post:  

● Man kommer i kontakt med många personer både på universitetet och inom 
arbetslivet. 

 
Vad är svårast med din post:  

● Det svåraste är att hitta saker som både företagen och studenterna är intresserade 
av. Samt att hitta företag till teknisk fysik och rymdteknik. 

 
Varför sökte du:  

● Jag sökte faktiskt inte utan blev nominerad av personen som satt på posten innan 
mig. 

 
 
 
  



StudieMiljöBevakningSamordnare (SMBS) 
Namn: Carl-Henrik Hanquist 
Program: Teknisk fysik och elektroteknik 
 
Typiska arbetsuppgifter: 

● I de typiska arbetsuppgifterna ingår det dagliga styrelsearbetet, deltagande på SMK 
(studiemiljökommitén) med övriga studerande skyddsombud från andra sektioner. Dit 
rapporterar man ärenden som kommit in ang. Studiemiljö eller säkerhet. Till posten 
hör även 1-2 utbildningar om 2-4 timmar inom arbetsmiljöarbete. Utöver detta så blir 
det även en del samarbete med UBS (UtbildningsBevakninSamordnare) eftersom 
arbetsområdet överlappar i vissa fall. 

 
Tidsåtgång: 

● 1-2h styrelsemöte i veckan, 1-2 utbildningar om max 4h, SMK 2h en gång per LP, 
deltagande på sektionesmöten 1-6h 1-2 gånger per LP. Utöver detta tillkommer tid 
för att behandla ärenden eller utföra styrelseuppdrag. 

 
Vad är roligast med din post: 

● Att kunna få en inblick i vad som händer på skolan när det gäller studiemiljön, 
renoveringar, planer för framtiden och vad som är problem som behandlas just nu. 

 
Vad är svårast med din post: 

● Att veta var man skall börja och vem man skall kontakta, 
studie-/arbetsmiljöbevakningen ligger inte direkt högprioriterad av LTU eller kåren så 
det kan ibland ta väldigt lång tid innan man får något svar, därför måste man 
rapportera in problem och börja arbeta med saker direkt för att hinna se förändring. 

 
Varför sökte du: 

● Jag sökte till SMBS då jag ville engagera mig ytterligare efter att ha slutat på STUK. 
Samt för att få en inblick i hur kåren och sektionen fungerar medans jag träffar nya 
människor och har roligt, vilket är garanterat när man engagerar sig. 

 

 

 
 
 

 

 

 



Utbildningsbevakningssamordnare 

Namn: Simon Ranefjärd 
Program: Y 
Typiska arbetsuppgifter: 

● Ta hand om de utbildningsärenden som kommer in från sektionens medlemmar, 
samt att arbeta med projekt relaterade till utbildningarnas kvalité och utförande. Du 
kommer (om du inte redan är) att bli en mästare på att skriva mail, det är många 
mail. 

Tidsåtgång: 
● Varierar från vecka till vecka, men utöver allmänt styrelsearbete bör du räkna med 

några timmar i veckan som du själv(i stor grad) bestämmer när du vill lägga. 
Vad är roligast med din post: 

● Känslan av att ens arbete och engagemang hjälper ens medstudenter och 
förhoppningsvis bidrar till en bättre utbildning. Det är även kul att få mer insikt i hur 
rutiner och liknande funkar på skolan, hur saker faktiskt funkar. 

Vad är svårast med din post: 
● Det svåraste med arbetet är oftast att veta vem man ska kontakt angående vad. Men 

detta är något man med tiden blir bättre på.  Sen är det också ibland svårt att veta 
hur man ska engagera studenterna i förbättring av sin egen utbildning. 

Varför sökte du: 
● För att jag tycker det är kul att engagera mig, få träffa nya människor samt att få en 

större förståelse för min egen situation som student på LTU.  

 

 

 
 
 
  



XP-el Ordförande 
 
Namn: Joakim Lundberg 
Program: Y 
Typiska arbetsuppgifter: 

● Inhandling av varor och komponenter. 
● Skötsel av labbsalar och den egna lokalen 
● Hantering av medlemmar och medlemsavgifter 
● Föreningens ekonomi 
● Hålla i kurser. (Kretskortskursen, lödkursen och microprocessorkursen) 
● Organisering av föreningsprojekt 
● Hålla öppet hus 

  
Tidsåtgång:  

● 6 – 168 timmar/vecka. Man får själv försöka sätta gränsen. 
  
Vad är roligast med din post: 

● Under tisdagskvällar så har medlemmarna och styret ofta pysslat i lokalen och det är 
alltid kul när någon kommer med en kul ide som de flesta engagerar sig i. Samt 
kontaktnätet man skaffar sig mha posten. 

 
Vad är svårast med din post: 

● Det finns alltid något kul att göra i lokalen så det är svårt att hålla fingrarna i styr när 
man väl behöver plugga. 

 
Varför sökte du: 

● Jag har varit i styret under tidigare år och vi var ett bra gäng sen när posten kom till 
mig så blev det naturligt att ta den. 

 
 

 

  



STV ordförande: 

Namn: Simon Berglund 

Program: Fristående 

Typiska arbetsuppgifter:  

● Sköta kommunikation mellan föreningen Student TV och sektionen samt organisera 

föreningens aktiviteter 

Tidsåtgång:  

● max 2h per vecka 

Vad är roligast med din post:  

● Få folk att engagera sig i en delad hobby 

Vad är svårast med din post:  

● Frustrationen över att vi inte har någon lokal. 

Varför sökte du:  

● Det är viktigt med aktiviteter för medlemmar utanför studierna så man kan slappna av 

och umgås med en annan fokuspunkt än att plugga, det försöker vi skapa. 
 


