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Tekniska högskolan
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KTS-sektionen styrelsemöte 120208
Närvarande:
Alexander Larsson, ordförande
Eva Axelsson, sekreterare
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 Gustav Jonasson och Alexandra Gustafsson.

§3Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst.

§4 Adjungerigar
-

§5 Fastställande av föredragslista
Föredragningslistan faställdes med tilläggen §10 3Cant och §11 Ny styrelse

§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7 Rapporter och meddelanden
-

Christoffer Håkansson meddelar att Ola Skinnarmos faktura äntligen är betald.
Alexandra Gustafsson berättar att Escort är klara med sina stadgar och ska ha ett stormöte
för Escort där de bjuder in FTL.
Cisilia Hildebrand har varit på Grön Sektion möte och spånat idéer. De vill ha med en Grön
aktivitet under Nolle-p och ska prata med fadderierna om det. Föreslår att sektionen ska ha
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en ekologisk öl- och vinprovning. Sist men inte minst meddelar Cisilia att LiU är världens
femte bästa hållbara universitet.
Mehnaz Mashayeke har börjat med utvärderingarna för HT2 och ska på möte om
kandidatprogram nästa vecka. Diskuterad med en representant från I-programmet i
Linköping om att en gemensam kväll och ha trevligt.
Johan Mattson har deltagit i några olika möten och ambassadörutbilningen i Linköping under
Larm-dagen. Har även arbetat en del med KTS-katalogen och ska komma på ett tema för
framsidan som ska fotas i Linköping senare under våren. Johan tycker att sektionen ska bjuda
medlemmarna på tårta om vi lyckas genomföra fler hemmissioneringar än ED och MT.
Resten av styrelsen håller med.
Roy Johansson har varit på alumnimöte och pratat om hur vi ska marknadsföra
alumniverksamheten. Roy tänkte använda sig mer utav sociala medier och till exempel göra
en sektionssida på Facebook.
Maria Karlsson har tillsammans med Alexander haft ett möte med en representant från
Tyréns och har diskuterat lite sponsring och medverkan på nästa Tema KTS.
Victor Ottosson har lagt upp evenemang om sektionspuben på Facebook.
Alexander Larsson har läst lite stadgar och funderat. Har även ett förslag om att vi redan nu
börjar författa vad vi gjort under året för att kunna prata om det på vårmötet.

§8 Fullmakt för Familjens kassör
Styrelsemötet beslutar att utse Familjens kassör, Oskar Löf 910606-1998, i följande angelägenheter i
Swedbank och samtliga dotterbolag i Swedbankkoncernen och underteckna erforderliga handlingar:
- Att disponera föreningens konto nr 9748-19876-0 för insättning och uttag genom
internetbanken, giro, bank kort eller telefonbanken
Att för egen räkning ta emot bankort, internetdosa och kod till telefonbanken

§9 SAFT
SAFT kommer hållas den 7:e maj med mat och bowling på Hugos. Alternativet som fanns med
paintball kommer att genomföras som en sektionsdag för alla medlemmar till ett subventionerat pris
istället. Den 5:e maj är inplanerat och intressefrågan skickas ut.

§10 3Cant
Styrelsen röstar för förslaget att sponsra 3Cants vårbal med 5000:- och därmed få med vår logga på
deras hemsida.

§11 Ny styrelse
Snart börjar det bli dags att söka till nästa års styrelse och därför planerar styrelsen in en frågekväll
med pizzabjudning för intresserade den 13 mars. Hela styrelsen tycker även att efterträdarelunch var
ett bra koncept som vi fortsätter med i år.

Sekreterare: Eva Axelsson, sekr@kts-sektionen.se
Ordförande: Alexander Larsson, ordf@kts-sektionen.se
KTS-sektionen – Linköpings Universitet – 601 74 Norrköping – http://www.kts-sektionen.se – Org. nr. 825003-5436 – Pg 157 85 10-8

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

Protokoll
2012-02-12

§12 Övriga frågor
-

Cisilia vill påminna om att när vi betsäller kaffe från fiket så ska vi be om ekologiskt.
Gustav tycker att vi ska köpa in en grill till sektionen. Förslaget undersöks av Gustav.
Vårmötet preliminär bokades till 3 maj.

§13 Nästa möte
Nästa officiella möte blir ett lunchmöte 20 februari kl 12.15.

§14 Mötets avslutande
Ordförande Alexander Larsson avslutade mötet så han kunde äta upp.

Alexander Larsson
Mötesordförande

Eva Axelsson
Sekreterare

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

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

Gustav Jonasson
Justerare

Alexandra Gustafsson
Justerare

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

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