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KTS-sektionen styrelsemöte 2012-01-24
Närvarande:
Alexander Larsson, ordförande
Mehnaz Mashayeke, studienämndsordförande KTS
Gustav Jonasson, intendent
Christoffer Håkansson, kassör
Maria Karlsson, näringslivsansvarig
Johan Mattson, rekryteringsansvarig
Roy Johansson, informationsansvarig
Cisilia Hildebrand, arbetsmiljöombud
Victor Ottoson, festerichef
Alexandra Gustafsson, General Escort

§1 Mötets öppnande
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet öppnat.

§2 Justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Victor Ottoson och Johan Mattson.

§3Mötets behöriga utlysande
§4 Adjungeringar
-

§5 Fastställande av föredragslista
§6 Föregående mötesprotokoll
§7 Rapporter och meddelanden
Mehnaz Mashayeke har varit på möte angående rekrytering och ska sedan utvärdera kurser för HT2
2011, samt se över vilka kurser som bör läggas ner eller förändras.
Roy Johansson, som även är alumniansvarig, ska fråga årets KTS5:or om de kan tänka sig vara aktiva
alumner till nästa år. En alumni blogg kommer också att läggas ut på hemsidan. Roy har dessutom
skrivit i tidningen Lithanian och ordnat med hemsidan. Har fortfarande inte fått svar angående ÖTF.
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Johan Mattson har också haft rekryteringsmöte. Sektionen har fått pengar till marknadsföring och
det behövs förslag på hur de kan användas (datorväskor var ett förslag från Maria). Gnistra forsätter
arbetet med marknadsföringen av ED, MT och KTS. Broschyrer håller på att tas fram.
Christoffer Håkansson har bland annat bokfört.
Maria Karlsson meddelar att responsen från företagen efter tema KTS var väldigt positiv. SJ har bjudit
in till studiebesök under en halvdag i Stockholm, 10 personer per besök. En representant från
Thyréns kommer att vara i Norrköping p.g.a. gästföreläsning, ska då försöka kombinera detta tillfälle
med en sektionskväll för att medlemmarna ska få prata med henne (och eventuellt flera företag).
Cisilia Hildebrand har varit på gröna sektioner möte och diplomering. KTS-sektionen är nu en grön
sektion! Kommande GS möte i Norrköping, bland flera har studentfiket bjudits in för diskussion
angående kravmärkt kaffe.
Alexander Larsson har varit på ITN-möte, där diskuterades bl.a. New Factory (innovationssystem som
integrerar företag och kurser) som man ska börja med HT2012 för GDK och MT, pengar till en
datorsal och man behöver en student från KTS som kan hjälpa till med utformningen, och att man
planerar att starta en grundutbildning för bygglogistik (senare kan det ev. bli en KTS-profil).
Erbjudande om en trygghetsvandring med kommunen som gärna vill ha hjälp av oss studenter.
Förslag om att utöka bokbytardagarna till en sammanslagning med de andra sektionerna.

§8 Ny SnOrdf FTL
Då den blivande SnOrdf för FTL har avgått på grund av studieuppehåll behövs det ett extra stormöte
för att rösta igenom en ny. Preliminärt datum för mötet är 13 februari 2012 kl 17.15.

§9 Planering våren
Sektionspub: Preliminärt 16 februari på Trappan. En till sektionspub i VT2 med företag.
3-cant: Vårbalen, får bidrag från sektionen.
SJ: 2 studiebesök med max 10 personer per gång. Sektionen bidrar med 200kr/student, 100kr
självkostnad.
Thyréns: Bjuds in till sektionspuben i VT2.
Holmen: Studiebesök på kontoret i Norrköping.
Miljödokumentär: Eventuellt i samband med sektionspuben i VT1.
SAFT: Eventuellt kryssning 6 maj.
Datorväskor för sektionsmedlemmar.
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§10 Escort
Stadgarna är snart klara, ansöker om att bli ett festeri nu till våren.

§11 Övriga frågor
SL-möten fortsätter under våren, det leds av Mehnaz och tanken är nu att gå igenom stadgar. Beslut
om att utrymmet på Webhotellet ska nedgraderas från 10 till 5GB då hemsidan endast tar upp ca
2GB för tillfället. Maria ska höra sig för om årliga sponsorer till sektionen, som flertalet andra
sektioner har.

§12 Nästa möte
§13 Mötets avslutande
Alexander Larsson avslutade

Alexander Larsson
Mötesordförande

Cisilia Hildebrand
Sekreterare

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

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

Johan Mattson
Justerare

Victor Ottoson
Justerare

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

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