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

Protokoll
2012-03-13

KTS-sektionen styrelsemöte 120312
Närvarande:
Eva Axelsson, sekreterare
Mehnaz Mashayeke, studienämndsordförande KTS
Victor Westin, studienämndsordförande FTL
Gustav Jonasson, intendent
Christoffer Håkansson, kassör
Maria Karlsson, näringslivsansvarig
Johan Mattson, rekryteringsansvarig
Roy Johansson, informationsansvarig
Cisilia Hildebrand, arbetsmiljöombud
Alexandra Gustafsson, general Escort

§1 Mötets öppnande
Viceordförande Mehnaz Mashayeke förklarade mötet öppnat.

§2 Justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Johan Mattson och Gustav Jonasson.

§3Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst.

§4 Adjungerigar
-

§5 Fastställande av föredragslista
Föredragningslistan godkändes.

§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7 Rapporter och meddelanden
-

-

Cisilia Hildebrand har varit på AMO-möte där de tog upp den dåliga ventilationen i datsalarna
på plan 4 i Täppan. Detta kan tyvärr inte åtgärdas då det är för dyrt. Bron mellan Täppan och
Kåkenhus ska vara klar i april medan en ny matsal i Täppan skjuts upp.
Alexandra Gustavsson meddelar att Escort väntar på att få bli lustgodkända. Alexandra ska
även hålla ett möte med frivilliga SL studenter under veckan för att få deras åsikt om Escort.
Victor Westin meddelar att kursutvärderingarna börjar komma in.
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Roy Johansson har kämpat en del med hemsidan med diverse uppdateringar som inte
fungerar som de ska och ska ha ett möte med Stenbeck för att reda ut det. Roy förbereder
det sista numret av Lithanian för den här terminen och vill gärna ha in förslag.
Johan Mattson har under gymnasieveckan förra veckan varit på Trappan under en lunch och
informerat om sektionen för gymnasieelever. Johan har även haft möte med de andra
rekryteringsansvariga.
Gustav Jonasson vill köpa in grillar till sektionen.
Mehnaz Mashayeke har varit på en del möten och ska även ha möte med N-phadderiet
senare under dagen för att prata om nolle-p.

§8 Övriga frågor
-

-

Det har kommit in få anmälningar till infokvällen för de som är intresserade om att söka
styrelsen och därför bestämmer styrelsen att lägga upp på facebook att anmälan förlängs till
tisdag lunch.
Victor Ottosson har hand om SAFT och är inte närvarande men Alexandra tror att allt är
bokat och klart.
Sektionsdagen med paintball är preliminärbokat med buss den 5 maj och då finns det 50
platser för sektionsmedlemmar.

§9 Nästa möte
Nästa möte bestäms till den 19 mars 12.15.

§10 Mötets avslutande
Viceordförande Mehnaz avslutar mötet.

Mehnaz Mashayeke
Mötesordförande
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Sekreterare
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Justerare
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Justerare
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