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KTS-sektionen styrelsemöte 110906
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
Roy Johansson, informationsansvarig
Cisilia Hildebrand, arbetsmiljöombud
Robin Johansson, revisor

§1 Mötets öppnande
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet öppnat.

§2 Justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Jonas Peterson och Roy Johansson.

§3Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

§4 Adjungerigar
-

§5 Fastställande av föredragslista
Föredragslistan godkändes med tillägget §10, i och med det flyttas resterande punkter ner ett steg.

§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7 Rapporter och meddelanden



Maria Karlsson har haft ett första möte med näringslivsutskottet och arbetet med Tema KTS
är igång.
Jonas Peterson och Mehnaz Mashayeke har varit på UU-möte (Utbildningsutskottet) med
LinTek och programnämnden. Utbildningsavtalen är färdiga att skrivas på av
sektionsordförande. I det står det att vi får 200 kr/kurs vi utvärderar, det innebär lite mindre
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pengar för KTS-sektionen än i föregående avtal. Jonas meddelade även att KTS fick rösträtt i
programnämnden.
Cisilia Hildebrand: Inget att rapportera. Ska på möte igen nästa vecka.
Gustav Jonasson har fått en offert från overallföretaget där han har fått pris för overall och
tryck. KTS-märken har beställts 100 st då det var billigare än en lite mindre mängd och då kan
de som blir över sparas till nästa år. Gustav har två märken kvar att beställa. Alexander
meddelar att revärerna ska komma inom tre veckor.
Roy Johansson har mest jobbat med LiTHanian som hade deadline i torsdags, där han bl a
hälsade alla välkomna och försökte skoja lite. Även Familjen bidrog med en text. Roy har
uppdaterat maillistor och kontakterna på hemsidan. Han har ännu inte fått in svar från alla
styrelsemedlemmar på de frågor vi ska lägga upp på hemsidan, de som är kvar lovade att
göra det snarast.
Johan Mattson har varit på möte med utbildningsgruppen, Clas Rydergren och Mattias
Henningsson (ordf. i nämnden), där ett företag Gnistra medverkade. Gnistra ska utvärdera
marknadsföringen av civilingenjörsprogrammen i Norrköping för att ta reda på anledningen
till det minskade söktrycket på bland annat KTS-programmet. Johan har även fått in en del
intresseanmälningar till rekryteringsutskottet.
Christtofer Håkansson har tillsammans med Larsson ordnat fullmakt för de båda på banken.
Alexander Larsson undrar om vi vill hjälpa till med Bytardagen Miljövetarprogrammet
anordnar, styrelsen bestämmer att vi inte gör det denna gång. Alexander har fått ett mail om
en revolutionerande produkt: en energidryck i kristallform som ska smälta på tungan, det ska
finnas möjlighet till gratisprover. Mailet skickas vidare till Studentfiket för att de ska försöka
få gratisprover.
Alexander har löst problemen med banken angående kassören i Familjen och hädanefter ska
detta göras direkt efter höst- och vårmöte. Han ska även gå till banken med uppdaterad
version av sektionens stadgar.
Ordförande och vice ordförande ska på en FUM-helg på Kalvudden.

§8 Tema KTS
Alexander meddelar att det har blivit strul med äskningarna för Tema KTS. De har inte gått igenom då
nämnden anser att vi inte har använt förra årets äskning. Det är LinTek som inte har fakturerat
nämnden för äskningarna än och därför ser inte nämnden att pengarna har använts. Det finns dock
pengar avsatta för en gemensam aktivitet mellan KTS och SL, om vi hade fått över SL till vår sektion,
som nämnden kanske kan godkänna att vi får. Mathias Henningson ska vid nästa nämndmöte, på
torsdag, starta en diskussion och be att få förtroende av nämnden att på nästa VA-möte
(verkställande avdelning) på måndag be om att vi får dessa avsatta pengar för att använda till Tema
KTS. Alexander ska be att LinTek snabbar på och skickar fakturan så att de syns att pengarna är
använda. Om de hinner innan måndag är chansen stor att vi får pengar.
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Frågan är om Tema KTS kan genomföras med den budgeten som är satt om vi inte får dessa pengar.
Olika områden där kostnaderna kan minskas diskuterades. Styrelsen är dock enig om att vi tycker att
Tema KTS ska köra på som det är tänkt och om pengarna inte kommer in får sektionen gå in med
50 000 kr för detta års Tema KTS.

§9 Försäljning av dataväskor
Maria Karlsson kom med förslag om att sälja dataväskor med sektionslogga och LiU-tryck på. Det
skulle vara en axelbandsväska som skulle kunna vara sponsrad från några företag, förslagsvis de som
även sponsrar Tema KTS. Sektionsmedlemmar skulle kunna få dessa väskor till rabatterat pris. Dessa
väskor kan då vara en början till något större, så som en webshop eller liknande. Styrelsen är positiv
till detta förslag.

§10 Aktiviteter under året
Mycket fokus av styrelsearbetet brukar och kommer ligga på Tema KTS men för att det inte ska bli
tomt på aktiviteter kommer här lite idéer:







Period 1: Sektionspub preliminärt datum 6:e oktober, Victor kollar med Trappan om vi kan
boka övervåningen. Vi ska även försöka samordna en inspirationskväll med äldre studenter
samma kväll. Helst ska en från varje inriktning och en som har studerat utomlands komma
och prata med studenterna från de lägre årskurserna.
Period 2: Bokbytardag 25-26 oktober, vilket är första veckan i perioden. Sektionspub på
Trappan 10 november då även biljettsläpp till Tema KTS sker.
Period 3: Bokbytardag 19-20 januari, första veckan på terminen. Eventuellt en
inspirationskväll i reserv om det var dålig uppslutning på den första kvällen. En sektionspub
med tema. Sektionsaktivitet så som bowling eller laserdome. Studiebesök.
Period 4: SAFT någon gång i maj. Bokbytardag 13-14 mars.

Cisilia tog på sig att planera bokdagarna.
Det har kommit en förslag på en gemensam kick-off med de andra sektionsstyrelserna, styrelsen var
positiv till detta och Victor får undersöka detta ytterligare.

§11Övriga frågor
Overallpris sattes till 550 kr för att vara på den säkra sidan. Det är 75 st som har beställt en overall.
Sofforna som skulle läggas ut till försäljning har fått två intressanta köpare utan att behöva lägga ut
dem på Blocket. Gustav ska undersöka skicket på sofforna för att kunna bestämma om 1500 kr är ett
rimligt pris.
5:ans fest: 3Cant undrar om sektionen kan tänka sig sponsra 20 kr/ sittande, för de som är Lintek
medlemmar. Styrelsen tar inget beslut om detta nu men är positiva att kunna betala tillbaka lite till
de studenter som har varit engagerade i sektionen i flera år.
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Vice sekreterare valdes till Cisilia Hildebrand.
Tröjor har legat på is då Gustav har haft mycket att göra med overallerna. Ett förslag kom på ett
företag som finns i Norrköping som ska kollas upp denna vecka av bl a Gustav och Johan.
Styrelsen bestämmer om en person kommer mer än fem minuter sent till ett möte utan en giltig
anledning som har meddelas senast en timme i förväg, måste denna person bjuda på fika nästa
möte. Det är ”hembakt eller gott” som gäller!

§12 Nästa möte
Nästa officiella möte är tisdagen 13 september 2011.

§13 Mötets avslutande
Ordförande Larsson avslutade mötet efter ca två timmar.
Alexander Larsson
Mötesordförande

Eva Axelsson
Sekreterare

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

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

Jonas Peterson
Justerare

Roy Johansson
Justerare

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

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