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KTS-sektionen styrelsemöte 110830
Närvarande:
Alexander Larsson, ordförande
Eva Axelsson, sekreterare
Mehnaz Mashayeke, studienämndsordförande KTS
Jonas Peterson, studienämndsordförande FTL
Gustav Jonasson, intendent
Christoffer Håkansson, kassör
Maria Karlsson, näringslivsansvarig
Johan Mattson, rekryteringsansvarig
Victor Ottoson, festerichef
Roy Johansson, informationsansvarig
Cisilia Hildebrand, arbetsmiljöombud
Alexandra Gustafsson, general Escort
Astrid Adelsköld, kassör Familjen

§1 Mötets öppnande
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet öppnat.

§2 Justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Mehnaz Mashayeke och Cisilia Hildebrand .

§3 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

§4 Adjungerigar
Alexandra Gustafsson, general i Escort och Astrid Adelssköld, kassör i Familjen.

§5 Fastställande av föredragslista
Föredragslistan godkändes.

§6 Föregående mötesprotokoll
Detta var det första officiella med sittande styrelse därmed saknas föregående mötesprotokoll.

§7 Rapporter och meddelanden


Gustav Jonasson har pratat med företaget som har hand om overallerna och de har märket
kvar från förra året. Han kommer dock åka ut och besöka dem då det verkar vara frågetecken
kring storlekar. Revärer kommer vi kunna köpa färdigvävda gemensamt med ED och MT.
Overallsprovning för ettorna kommer ske under onsdag och torsdag lunch denna vecka.

Sekreterare: Eva Axelsson, sekr@kts-sektionen.se
Ordförande: Alexander Larsson, ordf@kts-sektionen.se
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Frågan om ett sektionsmärke på overallerna väcktes också, vi senarelägger beslut om detta
tills ett namnbyte förhoppningsvis har skett.
Victor Ottoson meddelar att fyrans fest har bytt namn till femmans fest då den har flyttats
till hösten i femman. De har ca 30 sittande och funderar om respektive ska få följa med för
att öka antalet.
Christoffer Håkansson meddelar att han har betalt räkningarna till bland annat studentfiket.
Cisilia Hildebrand har varit på en miljöutbildning och meddelar att vi har möjlighet att bli en
”grön sektion”. Har även varit på ett AMO-möte.
Maria Karlsson har haft ett möte med näringslivsutskottet och har även skrivit ihop
eskningar. Bad om att få en alumnilista från Roy vilket han lovade att fixa. Maria undrade om
det fanns pengar för att ha en kick-off för näringslivsutskottet. Det ska finnas pengar som de
får disponera som de tycker. Maria ser gärna även en uppdatering av hemsidan med bland
annat frågor till den nya styrelsen.
Roy Johansson har rensat en del på sektionens hemsida och även fixat med styrelsemailen.
Han bad även alla styrelsemedlemmar att skicka mail om det är något de tycker ska
uppdateras på hemsidan.
Jonas Peterson har hjälpt Roy med mailen för att få den att fungera.
Johan Matsson har pratat med Fredrik Winge och Tobias Andersson Granberg om FTLbroschyren. Ska på ett möte med bland annat Claes Rydergren.
Alexander Larsson har skickat in eskningar till IL-nämden och fått veta att vi har 20 000 till
studiemotiverande åtgärder. Har blivit inbjuden till ett prefektmöte som delvis kommer
handla om tomma lokaler i Kåkenhus, Alexander nöjer sig med att få protokoll från mötet
istället för att närvara. Informerar om att sektionsstyrelseutbildning kommer äga rum 24:e
september i Linköping.
Angående soffor som Sweco har skänkt till sektionen beslutades att de ska säljas för att
kunna använda pengarna i sektionen. Gustav tog på sig ansvaret för det.

§8 Utformning av fullmakt för Familjen
Styrelsemötet beslutar att utse Familjens kassör, Astrid Adelsköld 910511-5605 i följande
angelägenheter i Swedbank och samtliga dotterbolag i Swedbankkoncernen och underteckna
erforderliga handlingar:
-

Att disponera föreningens konto nr 9748-19876-0 för insättning och uttag genom
internetbanken, giro, bank kort eller telefonbanken
Att för egen räkning ta emot bankort, internetdosa och kod till telefonbanken

På höstmötet skrivs en nya fullmakt för nästa års kassör i Familjen.

§ 9 Val av viceordförande
Mehnaz Mashayeke valdes till viceordförande.

Sekreterare: Eva Axelsson, sekr@kts-sektionen.se
Ordförande: Alexander Larsson, ordf@kts-sektionen.se
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§ 10 Övriga frågor
Astrid Adelsköld meddelar att kulturkammaren inte är ett alternativ för årets Mexico-sittning då de
har ändrat regler om egen mat och dryck. De ser över andra alternativ och välkomnar förslag. Datum
för Mexico-sittningen föreslogs till 12:e november.
Alexandra Gustafsson undersöker om Escort kan ombildas till ett festeri.
Styrelsen kommer presentera sig för de nya KTS och FTL ettorna under denna vecka.
Onsdagar bestämdes till mötesdag.

§9 Nästa möte
Nästa officiella möte är tisdagen 6 septemper 2011.

§10 Mötets avslutande
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet avslutat.

Alexander Larsson
Mötesordförande

Eva Axelsson
Sekreterare

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

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

Mehnaz Mashayeke
Justerare

Cisilia Hildebrand
Justerare

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

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

Sekreterare: Eva Axelsson, sekr@kts-sektionen.se
Ordförande: Alexander Larsson, ordf@kts-sektionen.se
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