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KTS-sektionen styrelsemöte 111003 
 

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  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Christoffer Håkansson och Roy Johansson. 

§3Mötets behöriga utlysande 
 Mötet ansågs behörigen utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 -  

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragslistan godkändes. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Eva Axelsson har bokat TP1 som lokal för höstmötet den 27 oktober. 

- Johan Mattson har haft intervjuer och valt ut fem personer till sitt rekryteringsutskott. 

Utskottet består av: Fanny Funck (KTS 3), Robert Gran (KTS 3), Mats Sandin (KTS 5), Linda 

Karlsson (FTL 1) och Alexander Rank (FTL 1). Johan har även anmält sektionen till mässan i 

färgeriet för gymnasieelever den 20 oktober där vi representeras utav någon ur 

rekryteringsutskottet.  

- Chritoffer Håkansson har betalat en skuld och bokfört i vanlig ordning. 
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- Roy Johansson ska på ett upptaktsmöte för alumniverksamheten, det är det första mötet i 

Norrköping. 

- Gustav Jonasson meddelar att overallerna har kommit och han har börjat dela ut dem till 

FTL-ettorna. KTS revärer är på väg och Gustav hoppas att han kan dela ut alla overaller denna 

vecka. 

- Maria Karlsson har haft möte med näringslivsutskottet. För tillfället letar de lokal för Tema-

KTS sittningen. Företagen blir fler och fler som vill delta. 

- Cisilia Hildebrand har varit på AMO-utbildning och på ett möte angående Grön sektion. Mer 

under §8. 

-  Mehnaz Mashayeke har tillsammans med Jonas Peterson och Alexander Larsson varit på ett 

möte med ITN:s alla berörda lärare och engagerade studenter för att utvärdera termin ett. 

FTL var inte så nöjda med att ha ämnesdagar i andra ämnen än i matematiken och KTS tyckte 

att det var för tungt att ha ämnesdagar i programmering. 

Mehnaz meddelar att alla klassrepresentanter är klara nu. 

- Jonas Peterson meddelar att FTL 2 har fått reda på vilka som har kommit in på 

flygledarutbilningen i Malmö.  

Jonas ser gärna en studievägledare som sitter i Norrköping på heltid. 

- Alexander Larsson har varit på möte med de andra sektionsordförandena och Michael 

Hörnqvist, syftet med mötet var att kunna diskutera små problem innan de blir stora. Tanken 

är att de ska liknande mötet några gånger per år. 

§8 Grön sektion/AMO 

 Klimatveckan arrangeras vecka 48 på Linköpings universitet och här i Norrköping kommer det vara 

en föreläsning med Skanska tisdag 29 november. Det finns en intresseförening för energi och miljö 

som heter Navitas, Cisilia ser gärna att information om dem kommer ut på hemsidan. 

För att bli diplomerade som en Grön Sektion behöver vi en handlingsplan med förslag på åtgärder 

och förbättringar för sektionen. Att visa en mijödokumentär i samband med någon annan aktivitet 

ges som förslag. 

§9 Pengar till SnOrdf-utskottet 
Mehnaz vill gärna se en höjning av bidraget till SnOrdf-utskottet för att kunna arrangera en kickoff 

för klassrepresentanterna. Mehnaz vill försöka ändra synen på posten klassrepresentant som tråkig 

och jobbig och vill då göra något trevligt med sitt utskott. Till det behöver hon därför en lite större 

budget än vad som är avsatt nu. Kassören godkänner att höja budgeten till 3 000 kr. 

§10 Logga till styrelsetröjor 
Styrelsen bestämmer sig för ett förslag i brodyr som ungefär ser ut som följer: 

KTS-logga 
Namn 
Post 

KTS-logga 
Eva Axelsson 
Sekreterare 11/12
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§11 Övriga frågor 
En utvärdering av sektionsstyrelseutbildningen skrivs ihop av Eva med hjälp av åsikter från övriga 

styrelsen. 

På höstmötet ska vi servera baguetter så det räcker till 50 pers. Det ska även finnas kaffe och saft att 

dricka. 

Indendent Gustav begär att sektionsrummet ska rensas på skit och städas. Familjen behöver hämta 

en del av sina saker som inte ska vara där. Rensning sker på onsdag kl 18 och Eva meddelar Astrid om 

att någon från Familjen bör vara där. 

 §12 Nästa möte 
Nästa möte bestäms till fredag 14 oktober kl 12.15, alltså ett lunchmöte. 

§10 Mötets avslutande 
Ordförande Alexander Larsson avslutar mötet och alla skyndar ut ur rummet. 

 

Alexander Larsson   Eva Axelsson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Christoffer Håkansson   Roy Johansson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................

 

 


