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KTS-sektionen styrelsemöte 120220 
 

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 
 Alexandra Gustafsson, general Escort 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet öppnat. 

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

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigen utlyst. 

§4 Adjungerigar 
- 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan fastställdes utan något tillägg. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Roy Johansson har meddelat de ansvariga för NSI (Nöjd Studentindex) om att de som går 

årskurs tre och uppåt inte har fått ut enkäten.  

- Gustav Jonasson har börjat undersöka olika modeller på datorväskor men inte hittat något 

prisvärt. 
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- Johan Mattson har varit runt i KTS- och FTL-klasserna och informerat om hemmissionering 

och tagit in intresseanmälningar. Styrelsen kom fram till att sektionen ska ge presentkort till 

de som genomför hemmissionering. Johan ska även på möte angående de nya katalogerna 

och vill gärna ha in idéer på tema för framsidan. 

- Mehnaz Mashayeke har varit på konferens med nämden och även ett möte om framtida 

kandidatarbete. Ska ha ett möte med Alexander angående stadgar och SL:s övergång. 

- Alexandra Gustafsson har pratat med paintballföretaget om bland annat priser och buss, 

därför vill hon veta hur budgeten för sektionsdagen ser ut. Pengar för 

studiemotiverandeåtgärder borde kunna gå till en sådan aktivitet för att stärka 

gemenskapen.       

- Maria Karlsson har blivit kontaktad av Trafikverket, de planerar att dela ut lunchsmörgåsar till 

studenter den 29 februari och skulle vilja ha hjälp med beställning av smörgåsar och 

utdelning. Information o m studiebesök på VTI i Linköping sätts upp på anslagstavlan. 

- Christoffer Håkansson har betalt en hel del fakturor och försökt fått att svar om pengar för 

studiemotiverande åtgärder får användas till en sektionsdag med bland annat paintball. 

- Victor Ottosson har bokat bowlingen till SAFT och styrelsen bestämmer även vilken mat vi 

ska ta så att Victor kan boka detta också. Meddelar även att sektionen har 20 st reserverade 

biljetter till 3Cant vårbal eftersom vi sponsrade så generöst. 

Trappan var upptaget den 3 maj då vill tänkte ha vårmöte och sektionspub, undersöker den 

26 april istället. 

- Alexander Larsson har varit på möte där de bland annat diskuterade kårstugan. Mailar ut mer 

information om vad som togs upp. 

 

§8 Övriga frågor 
- Diskussion om projektledare för Tema KTS hoppar vi över efter det extrainsatta mötet, 

istället bjuder vi in till en diskussionskväll den 27 februari. 

- Innan den 4 mars ska vi ha skrivit ihop en text om vad de olika styrelseposterna innebär 

eftersom det då ska skickas ut till medlemmarna inför rekrytering av ny styrelse.  

 

§9 Nästa möte 
Nästa officiella möte bestämdes till 27 februari kl 12.15. 

§10 Mötets avslutande 
Ordförande Alexander Larsson avslutade mötet.  
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Alexander Larsson   Eva Axelsson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
Roy Johansson   Christoffer Håkansson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................

 

 


