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Välkommen till S!

D et är en tidig morgon i augusti när
jag kliver in i E1 för första gången.
Längst fram står ett antal lärare

tillsammans med studievägledarna, och den
kommande timmen ska jag få höra om
vilken fantastisk utbildning jag valt. Vilka
möjligheter jag har när jag är klar sen. Jag
tänker för mig själv att det här kan bli riktigt
bra.

Spola framåt i tiden sex månader, och
studieperiod tre har startat. Vi har precis
haft vår andra föreläsning i samhällsbygg-

nadsekonomi. Jag åker hem. Samma kväll
skriver jag ett mail till studievägledningen.
Ämnesraden lyder “Byte av program” och
allt jag vill veta är hur jag byter till senare
delen av ett annat program. Jag är trött, jag
fattar inte vad jag håller på med och jag har
absolut ingen aning om var jag vill ta vägen
på det här utbildningen. Jag tycker
programmet är för smalt. Jag är rädd för att
välja en specialisering och sen vara fast för
alltid.

Syven som svarar mig heter Tiina. Hon
bokar ett längre möte med mig, för hon anar
att jag kanske behöver det. Det gör jag.
Under den timmen som jag sitter på hennes
kontor pratar vi inte så mycket om studier,
utan snarare sagt om mina ambitioner. Vad
vill jag göra när jag är klar? Det är inte
förrän mot slutet som vi pratar en liten stund
om utbildningen, och jag inser att den är bra
mycket bredare än jag trott.

Nu i höst påbörjar jag mitt femte år och trivs
jättebra, trots att jag var lite vilsen ett tag.
Så kommer kanske vissa av er också känna
en bit in. Ni kanske inte alls fattar vad ni gör
här. Eller så vet ni exakt varför ni sökte ert
program. Oavsett vad så hoppas jag att ni
kommer trivas här, för ni har valt en otroligt
spännande utbildning med många vägar att
gå. Välkomna till samhällsbyggnadsprogr-
ammen nØllan, ni har gjort ett fantastiskt
val!

Eder ordförande, Naima Ozims

Naima Ozims är Samhällsbyggnadssektionens ordförande och hälsar välkommen till
alla nØllan som antagits under 2022 med en personlig berättelse om en tanke som slår
väldigt många studenter: Har jag valt rätt?

Illustra�on t.v: Shakar Garmeny, ”Vision”
Främre omslag: Linnea Maurin, ”Bilden av S”
Bakre omslag: Shakar Garmeny



Vilka är Esset?

Guiden du nu håller i har skapats av oss i redaktionen för Esset – S-sektionens helt
egna tidning. Vanligtvis skriver vi bara på vår hemsida, essetkth.se, och vår
Instagram, @essetkth, men mottagningen till ära har vi gjort en fysisk guide! Även
efter mottagningen kommer Esset fortsätta hjälpa dig navigera genom studentlivet
på KTH. Coolt va? Ännu coolare är att också du kan bli en del av redaktionen,
genom att anmäla ditt intresse på essetkth.se/ansok. Under Studentlivet på S har
du även möjlighet att träffa några av oss på riktigt. Om du brinner för att skriva,
teckna, göra research eller helt enkelt bara vill vara med i en tidningsredaktion
borde du gå med!

Vi uppskattar all typ av feedback, tips och reaktioner. Du är varmt välkommen att
bidra med egna insändare och kommentarer! Kontakta oss genom att skriva till
esset@s-sektionen.se. På essetkth.se/kontakt kan du även skicka in tips om du vill
vara anonym!

Shakar Garmeny
Chefredacteur,
illustrationer

Henrik Bergström
Skribent

Andreas Håård
Skribent, webb

Kalle Mårtensson
Skribent, design, layout

Milton Larsson
Skribent, webb

Daniel Wollberg
Skribent



Så funkar det!
S-sektionen edition

Du som precis blivit antagen till ett av
programmen Fastighet och finans,
Fastighetsutveckling med fastighets-
förmedling eller Samhällsbyggnad står
under paraplyet av Konglig Samhälls-
byggnadssektion, ofta sammanfattat
S-sektionen, eller SamBygg på andra
sektioner. Men vad är en sektion? Jo,
en sektion är en uppdelning av Tekn-
iska högskolans studentkår, THS, och
det program du läser bestämmer vilken
sektion du tillhör. Tänk det som ett
elevråd från gymnasiet, fast med serv-
eringstillstånd, firmabil och två fotbolls-
lag under samma paraply.

Det är sektionerna som studenterna
främst kommer i kontakt med under sin
studieperiod. Det är även sektionerna
som väljer årskursrepresentanter (ÅKE)
och därmed medverkar i studiebev-
akningen genom studienämnden. De
representerar alla studenter, även de
som inte är medlemmar i sektionen.
Studentkårer har till och med en
skyldighet att medverka till att bevaka
utbildningens kvalitet för att behålla sin
status och har samtidigt rätt att sitta
med i alla KTH:s beslutande organ.

Sektionernas viktigaste beslut tas
under sektionsmötena, vanligtvis två
per termin. På de här mötena, där alla
medlemmar har rösträtt, utses sekt-
ionens förtroendevalda och motioner/
propositioner behandlas. Som de flesta
föreningarna har sektionen en styrelse,
valberedning och revisorer som ser till
att all verksamhet löper på som det ska.

Sektionen har även massvis med
föreningar som uppfyller andra upp-
gifter, till exempel QBM som sköter
sektionens torsdagspubar eller Ambas-
sadeur som anordnar en mottagning för
internationella studenter. De som är
ansvariga för dessa föreningar kallas
funktionärer vilket innebär att de har
valts på ett sektionsmöte och har fått
hela sektionens förtroende att lösa en
uppgift. Men det är inte det enda sättet
att engagera sig. Längre fram i guiden
får du en genomgång av alla sätt du kan
delta i studentlivet på sektionen.

Lite tidigare har vi nämnt THS, vad gör
de egentligen? Och vad gör de som
sektionerna inte kan göra? Tekniskt sett
(pun intended) är sektionerna samma
sak som THS. De utgör grunden i
kårens verksamhet på KTH samtidigt
som de är ansvariga inför kåren som
helhet. I slutändan är det kårens högsta
beslutande organ, kårfullmäktige, som
har sista ordet i alla frågor. Repre-

S-sektionen, THS, KTH... Hur hänger allt ihop egentligen? Här får du en snabb
guide till hur de olika studentorganisationerna fungerar och vad de faktiskt
kan göra för dig som student.

V

Samhällsbyggnadssektionens logotyp, ritad av
Anna Berglund Ruhe på lantmäteriprogrammet.



sentanter för varje sektion till denna
sammanslutning väljs av sektions-
medlemmarna genom allmänna val
som sker digitalt. Vem som bestämmer
över vem är därför en fråga likt hönan
och ägget, en filosofisk fråga som har
ett klart och tydligt svar men som inte
kan förklaras med endast en mening.

Det många i själva verket menar när de
säger THS är den del som formellt
kallas THS centralt. Denna organisation
leds av heltidsavlönade och förtroen-
devalda studenter med uppdraget att se
till att kårens verksamhet flyter på,
bland annat genom att förvalta kårhuset
Nymble, samordna sektionerna och
påverka utbildningen på högsta nivå.
THS centralt har även flera kårför-
eningar och organ under sig likt
sektionerna, däribland en förening som
tar hand om ljud- och ljussystemen
(RN), en storbandsorkester (PQ), en

arbetsmarknadsmässa (Armada) och
massvis med idrottslag. Även här finns
det stora möjligheter att engagera sig
som student om sektionslivet inte
passar en.

Som du ser är sättet som student-
föreningarna fungerar en aning kompli-
cerat men det är ingen anledning att
oroa sig. I samband med att man
engagerar sig mer brukar de flesta få en
tydligare bild av hur allt hänger ihop.
Om inte så finns det alltid någon att
fråga!

Bli medlem!S-sektionens hemsida

S å, du funderar på att skippa intromatten. Vi förstår, sena kvällar
med efterkör gör onekligen lite extra sömn till ett lockande val.
Samtidigt kan beslutet innebära skuldkänslor. ”Jag är ju trots allt

här för att plugga” tänker du kanske. För att dämpa din ångest har
Esset därför satt ihop ett litet mattequiz! Se det som ett stickprov
på dina kunskaper från gymnasiet. Lyckas du lösa dessa uppgifter
är du väl förberedd inför KTH, och kan fortsätta ta sovmorgonmed
gott samvete. Hjälpmedel är naturligtvis inte tillåtna.

Fråga 1.
Visa att ekvationen

endast har en reell lösning.

Show SVG Download SVG

x-4=\sqrt{x}Enter LaTeX

Testet fortsätter på nästa sida

”Kan man skippa intromatten?”

Illustra�on: Shakar Garmeny, ”Philosophy at KTH”



Fråga 2.
Visa att vektorfältet

är konservativt.

Fråga 3.
Beräkna integralen

Fråga 4.
Bestäm den allmänna lösningen till ekvationen nedan.

Fråga 5.
Beräkna

Show SVG

Enter LaTeX

Show SVG Download SVG

\int0^\sqrt{3} \arctan{x} \ \text{d}xEnter LaTeX

SerifShow SVG Download SVG

Show SVG Download SVG

\mathcal{L}\{5e^{2t}-t^3\}(s)Enter LaTeX

SerifShow SVG Download SVG

xy''+(2x+1)y'+(x+1)y=e^{-x}\ln{x},\ \ \Enter LaTeX

Håll utkik på vår instagram för att få de
rätta svaren!



V

S-sektionens historia - i ett nötskal

Samhällsbyggnadssektionens historia har
sin början i två av KTH:s äldsta
sektioner: sektionen för väg- och

vattenbyggnadskonst (V-sektionen), grundad
1910, och lantmäterisektionen (L-sektionen),
grundad 1932. Faktum är att en av de sju
ringarna i THS emblem representerar V-
sektionen som var med vid grundandet.
Uppmärksamma nØllan kan även märka att
skulpturerna under D- och E-husets södra
takfot föreställer de olika fackskolorna vid
KTH. Ställ dig vid Millespottan och se om du
kan hitta väg och vatten!

En sammanslutning som kopplade ihop
sektionen med dess förflutna var Don-orden,
grundad 1934, bestående av invalda före
detta medlemmar som utmärkt sig i
arbetslivet. Dessa donar, som de kallas, dyker
än idag upp på sektionens evenemang och
bjuder på dels anekdoter om hur saker och
ting var förr men även värdefulla arbets-
livstips. De var länge en del av sektionens
olika ritualer och traditioner. V-ingenjörerna
utmärkte sig nämligen länge som traditions-
fasta kreatur med en tydlig uppfattning om
hur saker och ting ska göras, även om de
flesta tyckte att de många ceremonierna lätt
kunde bli utdragna. En formaliapunkt under

sektionsmötet där deltagare fick pris baserat
på hur länge de bråkade med ordförande togs
bort i slutet av 60-talet efter att ett rekord på
mer än tre timmar uppnåtts.

Men om V var känt för fasta traditioner och
en gnutta överdriven maskulinitet förestod L
som lite ”mjukare”. L-sektionens sektions-
lokal gick man till för trevligt häng, har
tidigare donar sagt. L-sektionen utmärkte sig
även genom sin sektionskör, L’s Qling, som
är en av få föreningar från L som kvarstår
idag. Kören har vunnit kårens tidigare
sångskrivartävlingar mer än 10 gånger.

En dag under 2002 tog KTH beslut om att V-
och L-programmen skulle slås ihop till en
gemensam utbildning, tanken var att utbild-
ningarna redan delade många kurser och de
två programmen med bristande intresse
skulle kombineras till ett med högre söktryck.
Och det skulle gå fort. Redan nästa år skulle
de nya studenterna antas. Men det var mycket
som var osäkert, vad ska programmet heta till
exempel? Infrastrukturteknik föreslogs i ett
tidigt skede men förkastades till förmån för
Samhällsbyggnad.

Sammanslagningen skapade stora diskus-
sioner mellan V- och L-sektionen, vilka
traditioner skulle behållas och vilka var
tvungna att ge vika? I slutändan kom många
av de studentikosa traditionerna att hämtas
från V. Bland dessa kan nämnas gasque-
klockan som donerades till sektionen av Don
Nilax år 1964 och sektionsmelodin ”V-
ingenjören” som blev omskriven för att inne-
fatta de nya ansvarsområdena den nya S-
ingenjören skulle få. Don-orden slogs
samman med L-sektionens ”Bureorden” men
det gamla namnet kvarstod.

Samhällsbyggnadssektionen är, om inte anrik, i alla fall en sektion med mycket historia
och starka traditioner. Men var de kommer från är det inte alla som vet ens bland
nuvarande teknologer. Med S-sektionens historia sammanfattad på lite mer än en sida
kan du därför komma up to speed på nolltid!

Med anor från V-sektionens Don-orden och L-
sektionens Bureorden blev den nya logotypen ett db,
självfallet med en majestätisk krona!



ANVÄND KNAPPEN!!!!!!!!!!!

DENNA DÖRR ÄR LARMAD

USE THE BUTTON!!!!!!!!!!

THIS DOOR IS ALARMED

ANVÄND KNAPPEN!!!!!!!!!!!

DENNA DÖRR ÄR LARMAD

USE THE BUTTON!!!!!!!!!!

THIS DOOR IS ALARMED

V

Den blåa knappen
En haiku av Karl Mårtensson

Den blåa knappen
är till höger om dörren
Jag drar i vredet

Skapandet av nya traditioner påverkade dock
inte bara de gamla V- och L-sektionerna. När
den nya sektionsfärgen valdes till buteljgrön
tyckte teknologerna på flygsektionen (T) att
det var alldeles för nära den nedlagda
skeppsbyggnadssektionens mossgrön. Inte
bara det, även valet av sektionsbokstaven S
var kontroversiell av liknande anledning. Än
idag beskrivs detta som ett stort svek av flyg-
ingenjörerna som tidigare hade haft starka
band till V.

Sedan dess har två nya kandidatprogram
tillkommit i form av Fastighetsutveckling
med fastighetsförmedling och Fastighet och
finans som båda tillkom under 2010-talet och
inkorporerades i Samhällsbyggnadssektionen.
Idag är S-sektionen en av KTH:s största
sektioner med nästan 800 medlemmar och
många nya föreningar, därbland två
fotbollslag, en kulturförening, internationell
grupp och mer!

Självfallet har det även skapats många nya
studentikosa traditioner samtidigt som andra
har fått säga farväl under mer eller mindre
omtumlande omständigheter. Med tanke på
att nya teknologer kommer in i bilden och
gamla så småningom lämnar skapas nya
traditioner som, i vissas ögon, alltid funnits.
Vad tror du kommer vara största flugan när
du tar examen? Skriv till oss i Esset!

Visste du att?
Begreppet civilingenjör från början avsåg
endast väg- och vattenbyggare. De första
ingenjörerna i Sverige arbetade inom
militären och när behovet av infrastruktur
ökade explosionsartat i och med indust-
riella revolutionen skapades en halvmilitär
kår av officerare som utförde ”civil”
ingenjörskonst, Väg- och vattenbyggnads-
kåren. I många andra länder avser
civilingenjör fortfarande endast väg- och
vattenbyggare, till exempel engelskans
”civil engineer”.





A� börja på KTH är en stor omställning för många och det kan vara svårt a� hålla koll på
alla saker som händer och alla möjligheter du har som student. Esset har därför sa� ihop
en liten lista med saker du borde fixa nu när du börjar på KTH.

NØLLE
CHECKLISTAN

■ Ställ dig i bostadkö
Det är inte lä� a� vara student i Sveriges
största stad. Se �ll a� ställa dig i alla köer
som går redan idag. Glöm inte de egna
fas�ghetsbolagen! Här är några exempel:
• SSSB - Studentkårernas bostadsbolag
• Stockholms bostadsförmedling
• ByggVesta

■ Ansök om bidrag
När du pluggar har du rä� �ll studiemedel,
a� ta lån även om du bor hemma brukar
vara en bra investering om du placerar
pengarna rä�.*

nØllan får inte glömma a� det även går a�
få bostadsbidrag från försäkringskassan
som ung, upp �ll 1 100 kr. I princip alla
hel�dsstudenter som fly�at hemifrån kan
få bidraget.

*Självfallet är historisk avkastning inte en garant för
fram�da vinst.

■ Köp en sångbok
Säkerställ a� du är beredd på varje melodi,
eller kan komma �ll undsä�ning när
kompisnØllan trots allt glömt lära sig alla.

■ Bli medlem i S-sektionen
Sommedlem i sek�onen får du delta på alla
evenemang sek�onen anordnar. Om du går
med i sek�onen blir du också automa�sk
medlem i kåren som kommer med massa
roliga fördelar, bland annat kommer du in
gra�s på tentapubar och kan ställa dig i
SSSB:s studentbostadskö. För a� bli med-
lem klickar du in dig på ths.kth.se/login.

■ Fixa helg-access till Nymble
Kårens bäst bevarade hemlighet (fram �lls
nu) är a� alla medlemmar kan komma in i
Nymble under helger och sena kvällar. Allt
du behöver göra är a� gå �ll kårexpi-
di�onen på Nymbles första våning med di�
passerkort och be dem lägga in dig. E�er
det kan du skryta med di� magiska
passerkort för alla.

■ Följ alla föreningars konton
på instagram
Det är inte all�d lä� a� hålla koll på allt
som händer på S-sek�onen. För a� hålla
dig uppdaterad, se �ll a� följa alla för-
eningars instagramkonto för a� inte missa
några evenemang eller ansökningsstopp!
Du hi�ar dem i slutet av guiden.

Illustra�on: Shakar Garmeny,
”Studentbostäder”
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Ø llan kanske tycker att allt
sektionen gör låter superkul.
Den enda frågan som kvarstår

då är ”vad gör jag för att vara med?”.
Följande sidor ger därför lite infor-
mation om alla sektionens grupper och
vad de erbjuder för dig!

De allra flesta nØllan (eller äldre för den
delen) brukar påbörja sitt engagemang
på sektionen genom att gå med i en av
föreningarna under hösten. Där får
man chansen att delta i allt gruppen gör
och känna på om det är något för en
själv. De som sedan känner att de vill ta
steget vidare kan söka till att bli
ansvariga för sina grupper eller gå med

i en annan typ av grupp med lite mer
ansvar, med andra ord bli funktionärer.
Det gör man på ett sektionsmöte där
man presenterar sig inför andra
sektionsmedlemmar och får ta emot
frågor från publiken. Om det finns flera
som söker så kommer medlemmarna få
rösta på sin favorit så var inte blyg!

Men det finns ett sätt att slippa stressen
att behöva ställa sig framför alla andra
och skryta om sig själv. Redan nu finns
det flera poster som är vakanta, alltså
utan någon som är ansvarig. För att
söka till dem behöver du bara skicka in
en ansökan till sektionstyrelsens mail:
styrelsen@s-sektionen.se.

n

Studentlivet på S
Allt du behöver veta om



...eller bara vill vara med i ett kul gäng? Då borde du gå med i
Esset: S-sektionens helt egna, helt digitala webbtidning. Vi
välkomnar alla som vill vara med och bidra i redaktionen så fyll i
intresseanmälan via länken på vår insta!

essetkth essetkth.se

Tycker du om att...
...skriva, teckna, marknadsföra,
granska, designa, podda, laga mat,
festa, livesända, rapportera...













AMBASSADEUR
The Ambassadeur Group was founded in 2016 and is a part
of the S-chapter. The group consists of 5 students, and our
main purpose is to ease and help with the integration of the
international students into the chapter. This is done by
organizing a reception for the new students at the start of
each semester and other events during the semesters to
engage the students into not only Swedish traditions, but
also the traditions of KTH. It’s also a great opportunity for
international students to meet the swedish students and
exchange experiences and cultures!

Don’t hesitate to contact us if you got any questions, no
matter if it’s regarding your studies, KTH and it’s many
after-school activities and events, or Sweden in general. We
will do our best to accommodate you!

sambassadeurkth



KVSIF
KVSIF står för Kongliga S-sektionens SpexeriIdkarFörbund
och är sektionens alldeles egna spex! Spexet grundades på
V-sektionen år 1944 och har sedan dess satt upp närmare
80 spex med spännande, lärorika(!) och oftast inte helt
sanningsenliga skildringar av historiska händelser.

KVSIF består av åtta olika spexgrupper som engagerar sig
under året för ett gemensamt mål – att sätta upp just ett
spex.

Utöver att jobba inför föreställningarna som sätts upp i maj
har våra spexare under hela året förhoppningsvis väldigt
roligt tillsammans genom att bland annat åka på resor, gå
på gasquer och styra upp andra roliga event.

kvsif

BALKOMMITTÉN
I åratal har vårbalen präglat och för all del lyst upp vår
dystra vardag. Under vårens begynnelse börjar knoppar på
blad och växter gro fram och detta gör även Vårbalen i årlig
anda.

Att vårbalen är en tradition har säkerligen ingen lyckats
missa och denna stora dag behöver även stora
förväntningar. Varje år, på ett eller annat sätt, så ansluter
dessa underbara människor på ett ställe som balkommittén
noga har valt fram. Här möts gamla som nya relationer och
att få tillbringa en afton till ljudet av folkets klackar som slår
i taket till antingen symfonierna av Edith Piaf eller till basen
från Tim Berg, är något man måste uppleva på plats.

Att även få gå på sektionens finaste sittning är ju något av
det glamorösaste vi har att tillhandahålla och något man ej
får missa.

varbalen



KF-LEDAMÖTER
Kårfullmäktige (KF) är kårens högst beslutande organ och
beslutar främst om de större strategiska dragen som görs,
såsom budget, verksamhetsplan, och olika
ställningstagande. En kan likna KF till kårens riksdag, där
större beslut tas som påverkar alla.

Som KF-ledamot arbetar en aktivt tillsammans med både
THS mer centrala delar och med andra sektioner, för att
kunna förbättra var students studietid. Som en del av KF så
skapar, utvecklar och framför vi motioner och styrdokument
som lägger grunden för alla sektioners stadgar.

Ansökan till KF fungerar på så sätt att alla
sektionsmedlemmar kan kandidera till Kårfullmäktige under
tidig vårtermin (ofta i mars). Detta följs därefter av en
längre röstningsperiod, vars resultat sedan fastställs på ett
KF innan vårterminens slut. Mandatperioden för ledamöter i
KF är ett år.

QBM
Qlubbmästeriet QBM startade samtidigt som S-sektionen
bildades 2003. Medlemmar och traditioner från de anrika
men nu nedlagda Qlubbmästerierna på Lantmäteri och Väg
o Vatten byggde upp denna nya festfixargrupp. När QBM nu
funnits i några år har S-medlemmarna ökat i antal och
därmed har S-traditioner skapats, en del är helt nya, andra
är varianter på gamla godingar.

Vi i QBM består av runt 30 aktiva medlemmar och flera
gamla rävar som delar med sig av sina erfarenheter. QBM
anordnar sektionens tentapubar, n0llepubrundan, Herr- och
Dammiddagen och flera andra toppenfester som gör
pluggandet lite lättare. Vår favvoartist Anki Bagger spelas
inte så ofta på dansgolvet men desto oftare när vi riggar
sektionslokalen oaSen för en partykväll och när vi själva
kalasar på internfest. Varje år väljs nya glada QBM:are in
och då och då sups de gamla rävarna ut.

qbmkth



STYRELSEN
Samhällsbyggnadssektionens Styrelse består av tio personer
som sköter det löpande arbetet med sektionen. Dessa har
det yttersta ansvaret för ekonomiska och juridiska frågor
och sköter mycket av den studiesociala verksamhet som
bedrivs på sektionen under sitt mandatår.

Alla sektionsmedlemmar på S är välkomna att ansöka till
Styrelsen. Kandidater för Styrelsens Ordförande och Vice
Ordförande presenteras för medlemmarna under SM3
(höstens första sektionsmöte). Därefter hålls ett urval där
alla sektionsmedlemmar kan rösta på kandidaterna. Under
SM4 (höstens sista sektionsmöte) presenteras valresultatet
och de invalda kandidaterna för Ordförande och Vice
Ordförande klubbas igenom. Kandidater för resterande
poster inom Styrelsen presenteras och väljs även in av
mötets röstande sektionsmedlemmar på SM4.

ssektionen

QUASTERIET
Vad hade livet varit utan Beer Pong? – JO, FÖRQUASTLIGT!!

Quasteriet finns därför till för att lysa upp din vardag genom
att anordna den episka, legendariska, extraordinära beer
pong-turneringen varje termin. Fantastiskt! Denna ypperligt
roliga tävling har kommit att bli en populär tradition på S-
sektionen.

Quasteriet grundades 2014 och har för varje år haft ett
ständigt ökat intresse. Idag är vi runt ett 20-tal personer
som älskar att umgås tillsammans. Gillar du att anordna
beer pong-event, agera domare samt älskar att hitta på
roliga saker – då är du varmt välkommen att söka till oss!

quasteriet
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SNOW
SNOW är Samhällsbyggnadssektionens och Bergssektionens
gemensamma skidgrupp som ser till att så många som
möjligt får lära sig vad en riktig vinter innebär! SNOW
arbetar främst med att anordna skidresor under året där du
inte bara träffar många nya vänner – både från din egen
och din trolovades sektion – utan även kan åka mycket
skidor, äta god mat och lära dig hur man festar på afterski!

SNOW startades av ett glatt tjejgäng som tyckte att
organiserade skidresor minsann var något S-sektionen
skulle börja med! Sagt och gjort bildades SNOW efter
sektionsmötet 25 oktober 2011. Efter det har SNOW alltid
dragit ihop de allra bästa resorna, skönaste åkturerna och
de allra roligaste afterskifesterna från Åre i Sverige via Val
Thorens i Frankrike till Sestriere i Italien.

snowgoesalperna

ÖVRIGA POSTER
Oasennämnden - Hjälper till att fixa sektionslokalen
lokalansvarig@s-sektionen.se

Qubb - Sektionens nyaste förening som anordnar kubbturneringar
qubb@s-sektionen.se @qubbkth

Qulturesse - Anordnar kulturevenemang, t.ex filmkvällar
qulturesse@s-sektionen.se @qulturesse

Sångbokskommittén - Utformar sektionens nästa sångbok vid behov
sangbok@s-sektionen.se @sangboken

Sångledarna - Leder sektionernas gasquer
sangledare@s-sektionen.se

Teknikansvarig - Förvaltar och hyr ut sektionens ljud- och ljusutrustning
teknik@s-sektionen.se
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