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KTS-sektionen styrelsemöte 110919
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

§1 Mötets öppnande
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet öppnat.

§2 Justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Victor Ottosson och Jonas Peterson.

§3Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst.

§4 Adjungerigar
-

§5 Fastställande av föredragslista
Föredragningslistan godkändes med uppdateringen §12 Sektionspub.

§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7 Rapporter och meddelanden
-

Victor Ottoson: se §10,§11 och §12.
Johan Mattson har varit på ett möte i Linköping som delvis handlade om att marknadsföra
Linköpings universitet. Han har fått in 12 ansökningar till rekryteringsutskottet och ska
planera in intervjuer för att kunna tillsätta några personer. Den 20 oktober kommer 700
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gymnasieelever till Campus, ett bra tillfälle att visa upp sektionen. Johan tar hand om det och
kommer med mer information senare.
Gustav Jonasson har försökt att ordna revärerna till FTL:s overaller, allstå dem som inte är
beställda gemensamt, men inte lyckats än. Ska åka ut till Eneby Tryck & Brodyr för att se om
de har revärer och kan då samtidigt se över deras utbud av tröjor.
Mehnaz Mashayeke har varit på PPG-möte där de bland annat gick igenom vilka kurser som
har fått bra respektive dåligt betyg i utvärderingarna. Har namn klara som ställer upp som
klassrepresentanter från alla klasser förutom en.
Jonas Peterson försöker hjälpa en enskild student med hennes studiesituation då den är
rejält tilltrasslad. Jonas försöker ordna ett möte med utbildningsledaren för IL-nämnden eller
studievägledare för att klara upp saker.
Cislila Hildebrand: se §8.
Maria Karlsson har som vanligt haft möte med näringslivsutskottet och ska ha ett möte med
Jakob som är näringslivsansvarig för ED-sektionen. Några företag som är intresserade att
gästspela på Tema-KTS är: Strålfors, Tul Fly Nordic och Trafikverket. Jonas har ordnat ett
plats för en banderoll på Kåkenhus från den 14 november och två veckor framåt.
Alexander Larsson har glädjande besked angående äskningen från nämnden till Tema-KTS.
Sektionen kommer få ligga ute med en del pengar men vi kommer få in dem så småningom.
Ett till glädjande besked är att sektionen fortfarande är LUST-godkända.

§8 AMO
Cisilia rapporterar från AMO-mötet där det bland annat togs upp att felanmälan kan göras via lappar
som finns i klassrummen och de har som mål att det ska kunna gå att göra felanmälan på LiU’s
hemsida. En till sak som togs upp var att studenter vill ha (det ska börja säljas ?) Fairtrade-kaffe i
Studentfiket. En önskan om att Studentfiket ska utöka till Kåkenhus kom fram men Robin Johansson
meddelar att det inte är en möjlighet. Något som bör uppmärksammas är att det stjäls böcker från
biblioteket och information ska gå ut till studenterna om detta.
Den mest önskade åtgärden med ett matrum i Täppan går inte att genomföra på grund av
ventilationskav. Någon åtgärd för de långa köerna i matrummen ska försöka göras, antingen om fler
mikrovågsugnar ska ställas in i de befintliga rummen eller något annat kan göras.

§9 Rekrytering av FTL-SnOrdf
En ny FTL-SnOrdf ska väljas på höstmötet och hur rekryteringen av denna ska genomföras bör
bestämmas. Styrelsen beslutar att en enskild kväll för att presentera en enskild post inte är
nödvändigt utan Jonas kommer informera om sin post under sektionspuben. Alexander kontakar
valberedningen så att de är medvetna om att de ska nominera en person till posten innan
höstmötet.
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§10 Kickoff
Victor har varit på möte om sektionernas gemensamma kickoff och undrar om vi går med på att
aktiviteterna för den kvällen får vara en överraskning. Ingen motsätter sig det. Plats kommer vara
Vattentornet och vilken dag kommer information om senare. Ett gyckel ska planeras för kvällen.

§11 5:ans fest
Sittningen planeras att vara på Kulturkammaren men de krånglar en del och kommer höja priserna.
Victor undrar om sektionen kan gå in med 50 kr/KTS-medlem och får ett medgivande från kassören
då det inte är särkilt många elever vi talar om.

§12 Sektionspub
Planeringen för sektionspuben är så gott som klar. Victor har haft möte med Escort som kommer
vara där innan och hjälpa till. Styrelsen behöver bara närvara under kvällen men ska samlas innan
sektionspuben startar. Kvällen börjar med inspirationskväll där Mats Sandin, Johanna Arhall, MyMaria Lidberg och Anders Peterson är färdiga som talare.
Kvällen kommer bland annat innehålla musik, pingis, sällskapsspel och playstation. Baren på
ovanvåningen kommer vara öppen och det kommer gå att beställa mat till ovanvåningen.

§13 Övriga frågor
-

-

75 st har beställt overaller men bara 55 st har betalt hittills, men detta utan påminnelse så
det ansågs ändå ganska bra.
Angående frågan om CSN, om vi tycker att vi kan representera studenternas åsikter är det
flera som är tveksamma till det då även styrelsen är kluven. Alexander tar reda på om det
fortfarande pågår en diskussion om detta inom LinTek eller om beslut är fattat. Om det
fortfarande är en pågående diskussion försöker han författa två scenarion som det ser ut att
bli och maila ut till studenterna så de får tycka och tänka. I båda fallen kommer omtenta-p
och tenta-p slås ihop.
För att öka antalet hemmissioneringar kommer sektionerna få 1000 kr för varje missionering
som görs. Vi kommer försöka få fler elever att åka i och med detta.

§9 Nästa möte
Nästa officiella möte bestäms till måndag den 3:e oktober 17.15.
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§10 Mötets avslutande
Ordförande Alexander Larsson avslutade mötet inom en rimlig tid.

Alexander Lasrsson
Mötesordförande

Eva Axelsson
Sekreterare

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

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

Victor Ottoson
Justerare

Jonas Peterson
Justerare

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

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