Sektionen för Kommunikation, Transport och Samhälle
Linköpings Universitet
Tekniska högskolan
Liu Campus Norrköping

Protokoll
2011-12-02

KTS-sektionen styrelsemöte 111202
Närvarande:
Alexander Larsson, ordförande
Eva Axelsson, sekreterare
Mehnaz Mashayeke, studienämndsordförande KTS
Gustav Jonasson, intendent
Christoffer Håkansson, kassör
Johan Mattson, rekryteringsansvarig
Roy Johansson, informationsansvarig
Cisilia Hildebrand, arbetsmiljöombud
Victor Ottoson, festerichef
Alexandra Gustafsson, General Escort
Lisa Hansen, kommande studienämndsordförande FTL 2012

§1 Mötets öppnande
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet öppnat.

§2 Justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Alexandra Gustafsson och Roy Johansson.

§3Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

§4 Adjungerigar
Lisa Hansen, kommande studienämndsordförande FTL 2012.

§5 Fastställande av föredragslista
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen §8 Kårstuga, §9 Verksamhetsdokument och §10
Sektionspub.

§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7 Rapporter och meddelanden
-

Christoffer Håkansson betar av fakturorna från Tema KTS som rullar in.
Johan Mattson har genomfört en lyckad kickoff med rekryteringsutskottet. Han har även
varit på möte med Claes Rydergren och Stefan Engevall angående caset för LiTH on Tour. En
databas har upprättats med information om hemmissionering för att underlätta för de
ansvariga.
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Roy Johansson har i vanlig ordning uppdaterat hemsidan. Sista alumniträffen för i år ska ske i
Norrköping då även alla alumniansvariga från Linköping kommer hit.
Mehnaz Mashayeke har haft ett första möte med arbetsgruppen, se övriga frågor.
Alexandra Gustafsson meddelar att Escort har en overall kvar som de vill fylla och har därför
öppnat en ny ansökningsperiod.
Cisilia Hidebrand har skickat in handlingsplanen för att bli Grön sektion och ska nästa vecka
gå på diplomeringen för att få veta om vi får bli det eller inte.
Victor Ottosson planerar sektionspub.
Alexander Larsson har varit på ITN-möte och fick bland annat reda på att Linköpings
Universitet får 135 miljoner kr i stipendier. Under mötet kom det även fram att det finns en
idé att ED-programmet ska bli helt engelskspråkigt, det är under utredning.
Alexander tipsar även om att det finns en hemsida för att få reda på hur många datorer som
är lediga i datorsalarna.

§8 Kårstuga
LinTek har pengar avsatta för att köpa eller bygga en kårstuga som studenterna på Linköpings
Universitet skulle få utnyttja. Kårstyrelsen vill gärna ha våra åsikter i denna fråga och det som följer
är en kort sammanställning.
Storleken på kårstugan ska vara så att en sektion kan övernatta med plats för ca 50-100 personer.
Placeringen av stugan ska helst vara mellan Norrköping och Linköping gärna vid vatten. Det ska helst
inte vara cykelavstånd då vi hellre ser att det används till övernattningsaktiviteter än vanliga
hemmafester.
Alla sektioner ska tillgång till kårstugan och det ska finnas någon slags tidsbokning, dock ska man inte
kunna boka flera helger i rad. Ett alternativ på kösystem är att de sektioner med högst procentuella
andel medlemmar har möjlighet att boka först. Detta eftersom vi tycker att de som är aktiva och
engagerade i kåren ska premieras och det kan vara ett sätt att locka fler att bli medlemmar i kåren.
Underhåll av stugan bör LinTek vara ansvariga för.

§9 Verksamhetsdokument
I verksamhetsdokumentet under rubriken Aktivitetsutskottet står det att Escort får max bestå av sex
stycken personer och Alexandra, general för Escort, anser att detta antal är för få. Ett argument
varför Escort ska få bestå av fler medarbetare är exempelvis att de måste vara minst åtta personer
när de ska jobba på Trappan.
Alexander kollar upp med föregående ordförande vad det fanns för tanke med att begränsa antalet
medarbetare till just sex stycken.
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§10 Sektionspub
Nästa sektionspub kommer vara på Vattentornet den 7 december kl 19-23. Temat är glögginspirerat
och det kommer finnas tillugg men ingen matservering.

§11 Case
Styrelsen genomförde ett case som kommer användas under LiTH on Tour när de besöker
gymnasieskolor. Styrelsen blev tävlingsinriktade och tog sig an uppgiften med största allvar.

§12 Övriga frågor
-

-

Mehnaz informerade från första mötet med arbetsgruppen som jobbar med frågan om SLs
övergång till KTS-sektionen. Under mötet fick de inblandade mest kort information om varför
arbetsgruppen har bildats och hur läget är idag. Inget som diskuteras på dessa mötet
kommer hemlighållas och därför kommer mötesprotokoll föras och läggas ut på hemsidan i
efterhand. Överlag var alla på mötet positivt inställda till de frågor som dök upp men de
frågor som antagligen kommer diskuteras mest är festeri- och fadderitillhörigheter och
namnbyte på sektionen.
Johan informerade kort om konceptet att ”Skugga en student” då gymnasieelever får komma
till universitetet en dag och följa med en student på föreläsningar och lektioner. Johan vill få
in namn på studenter som är intresserade av att vara ”studentfaddrar”.

§9 Nästa möte
Nästa officiella möte bestämdes preliminärt till tisdagen 24 januari 2012 kl 17.15.

§10 Mötets avslutande
Alexander Larsson avslutade mötet.

Alexander Larsson
Mötesordförande

Eva Axelsson
Sekreterare

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

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

Alexandra Gustafsson
Justerare

Roy Johansson
Justerare

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

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