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KTS-sektionen styrelsemöte 120327 
 

Närvarande: 
 Alexander Larsson, ordförande 
 Eva Axelsson, sekreterare 
 Victor Westin, studienämndsordförande FTL 

Gustav Jonasson, intendent 
 Christoffer Håkansson, kassör 
 Maria Karlsson, näringslivsansvarig 
 Johan Mattson, rekryteringsansvarig 
 Cisilia Hildebrand, arbetsmiljöombud 
 Alexandra Gustafsson, general Escort 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Alexandra Gustafsson och Johan Mattson. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigen utlyst. 

§4 Adjungerigar 
- 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll var underskrivet och godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Alexandra Gustafsson har haft Escortmöte. 

- Victor Westin har börjat fått in en del kursutvärderingar. 

- Johan Mattson har tillsammans med sitt rekryteringsutskott gjort en superhemmissionering 

på en gymnasieskola i Norrköping. 

- Christoffer Håkansson har fått in äskningar för Tema KTS och har även betalt ut pengar till 

Nikita. 
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- Alexander Larsson har fått ett mail från Avisera där de bjuder in sektionen till ett 

inspirationsmöte under Kistamässan 28-29 mars. Förra veckan var Alexander närvarande på 

N-sektionens möte där stadgeändringarna röstades igenom första gången.  

Han har även pratat med Robin Johansson som hade synpunkter på att vi ska dela upp 

propositionen till det extrainsatta sektionsmötet för att kunna igenom varje del för sig. 

§8 FuM-valet 
23-26 april vill FuM gärna ha hjälp från sektionens sida att sitta och ta emot röster i FuM-valet. Johan 

och Gustav ställer upp och sitter ett pass en dag och Alexandra och Victor W ställer upp en annan. 

Bra gjort! 

§9 SAFT 
Alexandra vill ha en maillista till alla sektionsaktiva för att kunna bjuda in till SAFT. Några påpekar att 

en sådan redan har gjorts och Roy har den, så det var ju lätt avklarat. 

§10 Övriga frågor 
- Victor W tar upp frågan om sponsring till Familjenhoodies i år igen och det ska inte vara 

några problem enligt kassör Håkansson. 

- Alexandra fortsätter på samma linje och vill ha sponsring för att kunna köpa in skjortor och 

revärer till sin nya outfit. Inga problem där heller. 

- Vårmöteskallelsen ska skickas ut under lovet och därför vill undertecknad sekreterare gärna 

ha in synpunkter på föredragningslistan. Inga tillägg där men alla styrelsemedlemmar ska 

skriva ihop en rapport om vad de har utfört under året och skicka in till Eva innan den 10 april 

De första femtio som anmäler sig till mötet får en macka och så kommer vi bjuda på kaffe 

och saft. 

§9 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till måndag 16 april 17.15 efter lovet.  

§10 Mötets avslutande 
Ordförande Alexander Larsson avslutade mötet. 

Alexander Larsson   Eva Axelsson  
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Alexandra Gustafsson   Johan Mattson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  .......................................................
 


