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KTS-sektionen styrelsemöte 120319
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 Cisilia Hildebrand och Roy Johansson.

§3Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst.

§4 Adjungerigar
-

§5 Fastställande av föredragslista
Föredragningslistan faställdes.

§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7 Rapporter och meddelanden
-

-

Alexandra Gustafsson berättar om mötet Escort hade med SL. Det deltog studenter från Nsektionens festeri och det bestämdes att Escort ska förändra sin klädsel en del medan
märkena kunde vänta innan de gjordes om.
Victor Ottosson har fastställt maten för SAFT.
Roy Johansson har haft möte med alumniansvariga och de är positiva till utvecklingen här i
Norrköping och ser gärna att det även fortsätter så nästa år. Roy fortsätter jobba med sista
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numret av Lithanian och har äntligen fått ordning på hemsidan med alla uppdateringar som
det ska.
Johan Mattson haft möte med de andra rekryteringsansvariga och har även fotograferat och
skrivit en del för nya KTS-katalogen. Idag ska en gymnasieklass komma på besök och Johan
ska hjälpa till att ta emot och visa dem runt.
Christoffer Håkansson har fakturerat en del men även hjälp Maria med bokslutet för Tema
KTS.
Gustav Jonasson har tittat på grill med Victor och har även inhandlat pizza till infokvällen.
Maria Karlsson har jobbat med bokslutet för Tema KTS där vi gick 35 000 kr plus. I fredags var
Maria i Skövde och hemmissionerade och pratade inför ca 60 personer. Tågbiljetterna till
studiebesöket på SJ är bokade och styrelsen bestämmer att sektionen betalar även de
hundra kronor per person som det skulle kostat från början.
Mehnaz Mashayeke meddelar att SL har sitt första extrainsatta möte på onsdag där de
förhoppningsvis röstas för stadgeändringarna. Sedan har även kursutvärderingarna
påbörjats.
Alexander Larsson har haft möte med N-sektionens ordförande där de planerade in
stormötena för respektive sektion. Har även pratat med valberedningen om ansökningarna
till nya styrelsen och för några dagar sen hade det kommit in ett fåtal.

§8 Övriga frågor
-

-

Alexander tog upp diskussionsmötet, som ägde rum på kvällen, det hade inte kommit in så
mycket namnförslag men en inbjudan/påminnelse skickades ut under dagen där vi även
påminde om att söka styrelsen 12/13.
Angående sektionsdagen med paintball så är buss bokat till klockan nio på morgonen för
ditresa och klockan tre för hemresa. Styrelsen beslutar att vi tar med mat och bjuder på och
att biljettsläppet kan lämpligen vara samma dag som vårmötet.

§9 Nästa möte
Nästa möte bestämdes till tisdag 27/3 kl 12.15.

§10 Mötets avslutande
Ordförande Alexander Larsson avslutade mötet.

Alexander Larsson
Mötesordförande

Eva Axelsson
Sekreterare

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

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

Roy Johansson

Cisilia Hildebrand
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Justerare

Justerare
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