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KTS-sektionen styrelsemöte 110913 
 

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 
 Victor Ottoson, festerichef 
 Robin Johansson, revisor 
 Alexandra Gustafsson, general Escort 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Johan Mattson och Gustav Jonasson. 

§3Mötets behöriga utlysande 
 Mötet ansågs behörigen utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 - 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragslistan godkändes med tilläget §8 Val av mötesdag och ändringen §10 Kick-off och 

sektionspub, §10 ändrades till §9 och därmed flyttades resterande punkter nedåt. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Eva Axelsson har fått hjälp från Roy att lägga upp ny stadgar och mötesprotokoll på hemsidan 

och kan nu lägga upp sånt själv hädanefter. 
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- Johan Mattson har mailat ut intressemail om att vara med i rekryteringsutskottet, sista 

ansöksdag är på fredag. Johan ska även på ett utbilningsmöte för marknadsföringsansvariga 

för sektionerna i Linköping senare samma dag. 

- Gustav Jonasson har beställt overaller och märken. 

- Roy Johansson har uppdaterat hemsidan. 

- Victor Ottosson: se §9. 

- Christoffer Håkansson har skött sina uppgifter och betalt fakturor. 

- Maria Karlsson har haft möte med näringlivsutskottet och väntar med stor spänning på svar 

om äskningar från bland annat kommunen. 

- Cisilia Hildebrand har tagit in synpunkter om studiemiljön som hon tar vidare till AMO-mötet.  

- Jonas Peterson har varit på nämndmöte där de inte nämnde särskilt mycket om Norrköping 

förutom diskussioner om KTS och SL:s ansökningsstatistik. 

- Alexander Larsson har under FUM-helgen hjälpt till att starta en grund för fortsatt  kontakt 

mellan sektionsordföranden i både Norrköping och Linköping. Han meddelar även att LinTek 

vill ha kallelser till våra styrelsemöten för att få lite mer inblick i vårt arbete, styrelsen är 

vällvillig till det.  

Alexander har i sin gedigna inkorg fått en mail från ”juristgruppen” som är en grupp elever 

från juristlinjens högre årskurser. De skickade ut en förfrågan om en föreläsning/frågestund 

för att informera om till exempel bildande av föreningar och att skriva stadgar. Escort är 

intresserade och får mailet vidarebefodrat till sig. 

Efter att Alexander meddelar att LITH har bestämt att införa 20 veckors terminer, som CSN 

kräver att universiteten ska ha, påbörjas en diskussion som kommer fortsätta på nästa möte. 

Frågan är om sektionen tycker att sommarlovet ska stå fast, som LITH tycker, eller om man 

vill ha lov under året istället. 16 veckors terminer som vi har nu är inget alternativ utan det är 

20 veckor som gäller för en termin. Som sagt går diskussionen vidare. 

§8 Val av mötesdag 
Eftersom vårt förra val av mötesdag inte har hållt särskilt bra ändrar vi beslutet till att ha möten på 

måndagar vid 17.15. Siktet är att ha ett möte varannan vecka men varje om det behövs. 

§9 Sektionspub och kick-off 
Victor har bestämt datum för första sektionspuben, eftersom det föreslagna datumet var upptaget 

blir puben av torsdagen 29 september på trappans övervåning. Inspirationskvällen är fortfarande 

tänkt att hållas i anslutning till sektionspuben. Styrelsen enas om att ge en gåva till de som ställer upp 

som talare. 

Victor undrar över budget för sektionsstyrelsernas gemensamma kick-off och meddelar att han 

återkommer med information om kick-offen när de har haft ett gemensamt möte. 

§10 LinTeks utbildningsavtal 
LinTek är ändrat igen i utbildningsavtalet till att sektionerna får 370 kr/kurs som vi utvärderar. Detta 

innebär att vi kommer få mer pengar för kursutvärderingar än förra året. 
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§11 Äskningen från nämnden 
Vi har inte fått något beslut i frågan om äskningen från nämden. Det beror på att VA-mötet blev 

inställt i måndags och ska hållas på fredag istället. Hoppas på snabbt besked efter det. 

§12 Övriga frågor 
Alexander har fått besked att de soffor som skulle säljas måste bort från sin nuvarande plats så snart 

som möjligt. Nypriset för sofforna var tydligen 1 400 kr och därför anser styrelsen att 600 kr är ett 

rimligt pris och då kan sofforna säljas snarast. 

Angående styrelsetröjor ska alla medlemmar reka området till nästa möte. 

Alexandra från Escort meddelar att FF har sagt att det är okej för Escort att bli ett festeri. Frågan är 

då om Escort ska vara sektionsbundet eller inte. Lättast för sektionen är om de bryter sig loss och 

bilder en egen ideell förening. Alexandra undersöker hur krångligt det blir att bryta sig loss. 

Höstmötet bestäms preliminärt till torsdag 27 oktober. 

§13 Nästa möte 
Nästa officiella möte bestämdes till måndagen 19 september kl 17.15. 

§14 Mötets avslutande 
Ordförande Alexander Larsson avslutar ivrigt mötet med handen som klubba. 

 

Alexander Larsson   Eva Axelsson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Gustav Jonasson   Johan Mattson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................

 

 


