
Valbroschyr                        
Kommunikationsansvarig 
Verksamhetsperiod: 1:a Maj – 30:e April 2021 

Väljs: 25:e Mars 

Vad är Kommunikationsansvarig? 

Som kommunikationsansvarig har du som ansvar att hålla sektionens medlemmar 
uppdaterade angående all ny information som rör sektionen. Du har även som ansvar att 
hålla sektionens olika plattformar som hemsidan samt andra sociala medier uppdaterade 
över verksamhetsperioden. Som kommunikationsansvarig skall du även varje månad skriva 
samt skicka ut nyhetsbrev till samtliga av sektionens medlemmar. Slutligen skall du även 
representera sektionen på THS kommunikationsråd.  

 

Det här säger tidigare innehavare om posten: 

”Man skall söka Kommunikationsansvarig om man är skön och lite hal. Man skall tycka det 
är kul att läsa mail och att skicka mail. Man skall heller inte vara rädd för att gå tillbaka till 
lite mer analoga medel såsom brev. Själva styrelsearbetet är också kul och givande. Det är 
lärorikt att sätta sig in i sektionspolitiken och vara med och påverka hur sektionen skall 
styras. Speciellt så vår sektion är ganska liten. Jag rekommenderar att söka posten om man 
är sugen på att få in en fot i sektionen!” 

  - Samuel Johansson, Kommunikationsansvarig 2019/2020 

 
“Som kommunikationsansvarig får man välja sin nivå själv och arbetsbördan kan varieras 
mycket beroende på hur mycket tid man har. Specifika uppgifter för denna post är att skicka 
ut inbjudningar till n0llegasque och vårbal samt att skriva nyhetsbrev. Utöver dessa 
uppgifter har man även hand om sektionens Instagram, Facebook och Linkedin. Posten som 
kommunikationsansvarig passar dig som gillar att uttrycka dig språkligt, tycker om kontakt 
med andra människor och vill ha koll på det som händer på sektionen.”  
  -Ylva Engdahl, Kommunikationsansvarig 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, eller på vår Instagram 
@mit_valberedningen 

 


