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BAKGRUND 
Den fjärde december 2008 skapades en sektion som är lite mer elegant än alla andra sektioner 

här på KTH. Detta var möjligt tack vare ett väl utfört arbete av ett gäng entusiastiska teknologer. 

Deras tid och engagemang la grunden till den sektion som idag frodas och som inom en snar 

framtid förhoppningsvis kommer ta över på KTH.  

SYFTE 
Motionärerna anser att dessa teknologer skall uppmärksammas för deras prestationer genom 

att hedra dem med hedersmedlemsskap och därmed upphöja dem till att vara värdiga att 

befinna sig i Angus MacGyvers direkta närvaro. 

YRKANDE 
Att sektionsmötet upphöjer följande teknologer till hedersmedlemmar: 

Emma Sjöberg, MiTs första eminenta ordförande och en eldsjäl som gjort mer för denna 

sektion än de flesta andra tillsammans. Troligtvis den viktigaste personen på denna lista. 

Marcus Mellin, MiTs första Vice Ordförande, delaktig i formandet av sektionslogga, fana 

och overaller. Senare även FoF och fanbärare. 

Sofia Nordgren, MiTs första Qlubbmästare och en av de första från MiT som blev invald i 

PR och som senare även blev den första Klubbmästaren i PR från MiT . 

Pontus Lännenmäki, MiTs första sekreterare och senare samma mandatperiod även kassör 

då ordinarie lämnade sin post. Delaktig i design av fanan och första representanten av 

skolledningsgruppen. Senare även FoF. 

Oscar Svantesson, MiTs första FoF som ryckte in när den ordinarie mottagningsansvarige 

var tvungen att lämna sin post. Hjälpte till att forma mottagningssamarbetet, delaktig i 

stadgeskrivandet och den som införde Magic Number som vi alla ”älskar”. Senare även 

fanbärare. 

Marcus Torelm, MiTs första Näringslivsambassadör och senare även FoF. 

Sandra Hedberg, för delaktighet i att skriva stadgarna samt anskaffandet av en stor mängd 

personlig skyddsutrustning. Senare även ordförande för sektionen. 

Solveig Iveroth, för delaktighet i att skriva stadgarna.  

Motionärerna rekommenderar att listan antas i sin helhet och inte var person för sig, samtliga 

nämnda har varit av stor vikt för skapandet av sektionen. 


