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KTS-sektionen styrelsemöte 101117
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 Magnus Fransson 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
• Magnus Fransson: KTS-sektionen gick 3100kr plus på overallerna. Kostnaden från revärer var den
stora skillnaden från föregående år. Totalt har sektionen haft utgifter på 18 416kr under perioden
2010-07-05 och 2010-10-26.
• Fredrik Winge: Har arrangerat så att KTS är representerade på Teknikfestivalen. Förutom Fredrik är
fyra stycken från KTS2 med. Troligtvis kommer ett av Sven Olssons projekt att visas upp. Han har
också skrivit ihop ett brev till studenterna om att medverka vid framtagande av FTL-broshyr.
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• Viktor Persson: Alla overaller är inte hämtade. Mail ska skickas ut med information om när dessa
kan hämtas. I första hand då sektionsstyrelsen har sammanträden. Utöver detta fortsätter jakten på
trojor till styrelsen. De flesta alternativen är för dyra.
• Rasmus Sundberg: Håller på att sammanfatta diskussionspunkterna från det ogiltigförklarade
höstmötet i ett dokument.
• Lovisa Isevall Holmlund: Har pratat med FF om festerifrågan. De rekommenderade åtta personer
som minimum för att driva runt ett festeri. Om det finns åtta personer som är redo och villiga kan FF
hjälpa till med festeristarten.
• Alexander Larsson: Terroriserar examinatorer med mail för att kunna skicka in kursutvärderingar.
Fortsätter med detta under veckan. Har också vart på nämndmöte där våra äskningar gick igenom.
• Johan Wibaeus: Har haft lösa diskussioner med Nike Hansen (Norrköpingsansvarig för LARM 2011)
om att ha en mässa i Norrköping. Denna mässa kunde då ske simultant med Tema-KTS.
• Matthias Nilsson har skött sina sysslor med bravur.
• Ordförande Mattias Adamsson: FTL-studenter (som går flygledarinriktningen) är missnöjda med alla
olika direktiv som kommer från olika håll, samt vilken information de får om sin utbildning. De har
haft ett stormöte om detta och sammanställt ett protokoll. Martina Trupina (studievägledare) ska på
möte om detta. Förhoppningsvis vet vi mer efter det.
Det som hände på höstmötet är genant för styrelsen och får absolut inte hända igen då det inte ger
ett bra intryck.

§8 Studieplatser
På förslag från Patrick Holvander (KTS5) väcktes frågan om att styrelsen ska verka för mer
studieplatser i skolan. Denna fråga skickas vidare till Matilda Törnered (arbetsmiljöombud).

§9 Övriga frågor
• Styrelsen valde en vice sekreterare för verksamhetsåret, Fredrik Winge.
• Protokoll ska läggas upp på hemsidan.
• Då ett LinTek-möte krockar med höstmötet beslutades att vice ordförande (Matthias Nilsson) ska
representera sektionen på LinTekmötet.
• Fest-N vill inte ha med FTL i festeriet om inte FTL går över till N-sektionen.
• Vi bör arbeta hårt för att få över SL till KTS-sektionen till vårmötet. På nämndmötet då äskningarna
klubbades framkom att det finns pengar över. Dessa pengar är nämnden intresserade att använda för
att underlätta skapandet av en logistiksektion. Pengarna finns dock bara till hands om ett beslut om
övergång sker, inte annars.
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• Styrelse-kickoff är den 26/11. Laserdome mellan 17 och 24. Kostnad är 290kr inklusive mat.
Magnus kollar hur KTS budget ser ut. I värsta fall betalar var och en för sig.

§10 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är 24/11-10.

§11 Mötets avslutande
Ordförande Mattias Adamsson råkade träffa en säl med klubbslaget, men mötet förklarades ändå
avslutat.
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