
Valbroschyr                                              
Isvaraner 

Verksamhetsperiod: 1:a Maj 2020 – 30:e April 2021 

Väljs: 25:e Mars 

Vad är Isvaran? 

Det här är en post som har stor betydelse för sektionen. Detta eftersom den innebär att 
arrangera ett av de mest uppskattade eventet på hela verksamhetsåret, nämligen en 
skidresa till Åre! Tycker du om att resa, åka skidor och dessutom tycker om uppskattningen 
som ges av dina kära sektionsvänner? Vad kan då vara bättre än att arrangera en resa fylld 
med skidåkning, umgänge och kanske till och med lite “håll igång” även vid sidan av backen. 
Som Isvaran behöver du vara organiserad och utåtriktad. Då många medlemmar ser detta 
som skolårets roligaste vecka så gäller det att vara ute i god tid, kunna lösa problem men 
också att ha roligt. Som Isvaran så får du även resan betald av sektionen som kompensation 
för planering och organisering av resan. Tänka sig vad kul! 

Det här säger tidigare innehavare om posten: 

“Som Isvaran får du chansen att anordna en veckolång upplevelse för ca. 100 
sektionsmedlemmar, vilket är ett väldigt stort uppdrag. Men I detta uppdrag har du mycket 
frihet at utforma en resa med inslag som du tycker är kul. Skidresan är största festen mellan 
mottagningen och mottagningen, så ta chansen och sätt din prägel!” 

  - Alexander, Isvaran 2019/2020 

“Det roligaste som händer under året är enligt många (inklusive mig själv) resan till Åre som 
sektionen gör tillsammans. Genom att vara Isvaran får man chansen att göra årets resa 
ännu bättre än året dessförinnan. Om ni tvekar, så kan jag meddela att det är helt klart värt 
jobbet när man ser alla taggade ansikten på centralen en sen lördagskväll i januari.” 

  - Elvira, Isvaran 2018/2019 

 

Intresserad? 

Maila valberedningen på val-mit@ths.kth.se med din ansökan senast den 8:e Mars! 

Du kan även hitta mer information om hur man kandideras till poster och om hur val går till 
på sektionen på mit-kth.se/valberedningen/kandidera. 


