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KTS-sektionen styrelsemöte 101005
Närvarande:
Mattias Adamsson, ordförande
Rasmus Sundberg, sekreterare
Alexander Larsson, studienämndsordförande
Viktor Persson, intendent
Magnus Fransson, kassör
Johan Wibaeus, näringslivsansvarig
Fredrik Winge, rekryteringsansvarig
Matthias Nilsson, informationsansvarig
Lovisa Isevall Holmlund, festerichef

§1 Mötets öppnande
Ordförande Mattias Adamsson förklarade mötet öppnat.

§2 Justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Johan Wibaeus och Fredrik Winge

§3Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

§4 Adjungerigar
Inga

§5 Fastställande av föredragslista
Föredragningslistan godkändes.

§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7 Rapporter och meddelanden
• Fredring Winge: Se §9
• Viktor Persson: Overaller är beställda. Vi har dock inget besked om leveransdatum, men ska ligga
på dem för att få det så fort som möjligt.
• Alexander Larsson: Har suttit i PPG-möte (Programplansgrupp). De ska fortsätta ha möte varannan
vecka.
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• Johan Wibaeus har satt igång näringslivsutskottets arbete, och första företaget är bokat. Maria
Karlsson (KTS2) är ju med i utskottet. Johan har blivit kontaktad av LARM, och ska på möte med dem
för att se vad det gäller.
• Matthias Nilsson: Se §8 och §10.
• Lovisa Isevall Holmlund tog upp en eventuell gemensam styrelsekickoff med MT, ED och GDK.
Fransson ska undersöka vad vi har för budget för det, Wibbe går på möte med de andra sektionerna.
Bra om styrelsen anordnar mer aktiviteter än sektionspub. Som förslag nämndes paintball,
laserdome, bowling (alternativt att slå ihop flera aktiviteter till en 3- eller 5-kamp).
• Ordförande Mattias Adamsson berättade att revisorer, valberedning och kassörer ska på
utbildning.
Det är rekommenderat att ha en internationellt ansvarig som kan kan informera om utlandsstudier
och liknande. Mötet ansåg att det behövs, men att personen i fråga kanske inte behöver sitta i
styrelsen.
Också de som betalat kåravgift via sms ska nu finnas med i STURE.
Lovisa gjorde ett bra jobb med sektionspuben!
Två styrelsemedlemmar ska på en utbildning/diskussion om trivsel i Norrköping. Rasmus och Lovisa
går med glädje på detta.

§8 Hemsidan
Det finns mycket arbete kvar att göra på hemsidan. Den 24/10 från klockan 10:00 (och fram till dess
att hemsidan står klar) ska vi göra detta. Sektionen bjuder styrelsen på lunch denna dag.
Stenbeck ska hålla hemsideutbildning med alla, så att vi förstår hur den används och administreras.
För att FTL-delen ska utökas behöver vi frågor till FTL-are, liknande de som finns för KTS-are. Rasmus,
Johan och Nilsson ska föreslå personer att fråga.

§9 Fredriks informationspunkt
Winge har varit på TFK-möte (rekryteringsansvariga och annat folk från Lintek). Där diskuterades vad
sektionerna tänkt sig med året samt olika mässor där man kan visa upp sig.
Den 1/12 är det teknikfestival där det finns möjlighet till en monter i vilken ett utbildningsrelaterat
projekt kan visas upp. Detta är något vi är intresserade av, och ARENA-projekt föreslogs. Fredrig
mailar Clas Rydergren för fler förslag.
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I mitten av november är det flera stora mässor. Det är en person på Liu som bestämmer vilka som
ska åka, och det kommer troligtvis vara personer som åkt förut. En från varje nämnd ska åka och
representera.
I veckan skickas mail om hemmissionering ut. Förra året åkte totalt 90 personer ut till olika skolor.
Hur ska vi göra för att synas? För en större användning av hemsidan kan vi till exempel anordna
lotteri (och presentera vinnaren på hemsidan), utse månadens bild, dagens citat och twittra.
Finns eventuellt möjlighet att promota utbildningen genom affischer på gymnasieskolor.
Att ett namn i programbroshyren är inkorrekt är inte tillräcklig anledning att beställa nya. Bättre då
att påpeka felet och hänvisa till rätt person.

§10 Alumni
För att vi ska bli bättre på att visa oss utåt är det bra att ha ett utskott som kan anordna t.ex.
alumnipubbar (tillsammans med andra sektioner). Nilsson ska avgöra efter nästa alumnimöte om
detta utskott ska förverkligas i år eller läggas som rekommendation till nästa år.

§8 Övriga frågor
• Prislistan för att få KTS-sektionen att sprida information om företag (via t.ex. mail och affischer) ska
uppdateras. Detta görs den 24/10.
• Winge funderar tills nästa möte på om vi ska ha ett FTL-utskott för att fixa saker till hemsidan och
programblad.
• Höstmötet är spikat till den 4/11-10. Colle måste mailas om att boka stora salen för mötet och
sektionspub efteråt.
• Vid mötet med N-sektionen ska vi trycka på att vi vill ha över SL, men att vi inte har mycket
gemensamt med de andra utbildningarna.
• Sektionströjor: Lovisa fixar ett märke utan vit färg. Piké: Marinblå. KTS-märke på höger arm,
namn+post på vänster bröst. Hoodies: Svarta. Stort märke på ryggen, post+KTS-styret (t.ex.
Sekreterare KTS-styret 10/11) på vänster bröst.
• Alla i styrelsen (utom Wibbe) måste stå mer i studentfiket!

§11 Nästa möte
Tisdagen den 12/10, 17:15.

§12 Mötets avslutande
Ordförande Mattias Adamssons klubbslag spräckte fönster och skrämde en utbytesstudent på plan
fyra. Mötet förklarades därmed avslutat.
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Mattias Adamsson
Mötesordförande

Rasmus Sundberg
Sekreterare

........................................................

........................................................

Fredrik Winge
Justerare

Johan Wibaeus
Justerare

........................................................

........................................................
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