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KTS-sektionen styrelsemöte 120425 
 

Närvarande: 
 Alexander Larsson, ordförande 
 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 
 Victor Ottoson, festerichef 
 Alexandra Gustafsson, general Escort 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Victor Ottosson och Gustav Jonasson. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigen utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 - 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen §8 Utvärdering av NSI och §9 Vårmöte. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Victor Westin har skickat in kursutvärderingar men även haft möte med kursansvariga för två 

kurser som hade fått dåligt betyg kursutvärderingar. Victor tyckte att möte gick bra. 

- Johan Mattson har fotat framsidan till programkatalogerna för KTS och FTL. Kan även 

meddela att sektionen vann hemmissioneringen och kommer därmed få tårta. 

- Victor Ottoson har mailat ut Saft- inbjudan till sektions aktiva. 
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- Roy Johansson har varit på alumnimöte där de bland annat tog upp att det ska bli en bättre 

överlämning till nästa års alumniansvariga.  

- Gustav Jonasson kan stolt meddela att han har köpt fika till dagens möte. 

- Mehnaz Mashayeke har skickat in kursutvärderingar och har diskuterat en dugga med 

ansvarig examinator där elever tyckte att det var en orättvis uppgift. 

Om kandidatarbete 2013 får hon mer information om på nästa PPG- möte. 

- Cisilia Hildebrand har försökt ordna ett nytt möte för det uteblivna med CAMO men har inte 

lyckats. Cisilia vill även informera om att Nikita planerar att ha förfest, efter sektionsdagen 

med paintball, för hela sektionen. 

- Christoffer Håkansson har fakturerat LinTek för NSI-enkäten och har även fått in pengar från 

Skill. 

- Alexandra Gustafsson har varit på samma möte som Victor W med kursansansvariga som 

ledde till att det eventuellt ska bli ändrad examination. Sen har Alexandra både dåliga och 

bra nyheter då de har haft två avhopp i Escort men glädjande i alla fall är att Escort numera 

är ett festeri! 

- Alexander Larsson har varit på ett långt FuM- möte där de röstade in ny kårstyrelse, det är 

dock två poster vakanta fortfarande .  

Styrelsen har fått in en sen motion till vårmötet från några FTL-are nere i Malmö angående 

bland annat fullmaktsröstning. 

- Maria Karlsson tyckte att studiebesöket på SJ var lyckat och de kan nog tänka sig ett nästa år 

med. Maria hoppas att det blir fler studiebesök nästa år. 

§8 Utvärdering av NSI 
- Angående informationen: De missade att skicka ut mailet till årskurs 3,4 och 5 för KTS- 

programmet. Kan bli lite bättre information till nya studenter som inte vet vad enkäten 

handlar om. Kan gärna ge konkreta exempel på vad NSI har bidragit till tidigare år och be 

lärare nämna enkäten i klassrummen. 

- Marknadsföringen: Den var bra i år speciellt reklamen på kaffemuggarna. 

- Förbättringar: En klar fördel är att komma ihåg alla programmen när mailutskicken sker. 

§9 Vårmöte 
Vårmötet kommer krocka med SL:s möte och därför föreslår Alexander att vi tar en paus i vårt möte 

när vi har röstat igenom propositionerna om stadgeändringar. Detta för att kunna ringa och meddela 

SL att de då är medlemmar i vår sektion och att de nominerade gärna får komma till vårmötet. 

Det är fortfarande två poster vakanta i nästa års styrelse och Alexander kommer ta en diskussion om 

detta med nya styrelsen så att de försöker fylla dessa poster. 

§10 Övriga frågor 
- Nikita undrar vad som är bestämt om tjejerna i SL kommer tillhöra Nora eller Nikita, detta 

kan meddelas direkt att det kommer vara Nikita. 
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- Under festivalen Beat’12 kommer det vara en tävling om det bästa sektionscampet och 

förslagsvis är detta ett bra tillfälle att marknadsföra att sektionen har bytt namn till 

Logistiksektionen, om det går igenom det vill säga. Alexander föreslår att vi avvaktar till efter 

vårmötet för att veta säkert om propositionerna har röstats igenom. 

- Mat under sektionsdagen med paintball bestäms till hamburgare. 

- En grillkväll för hela sektionen planeras till den 17 maj.    

§11 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till 2 maj kl 12.15. 

§12 Mötets avslutande 
Ordförande Alexander Larsson avslutade mötet. 

 

Alexander Larsson   Eva Axelsson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Victor Ottosson   Gustav Jonasson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................

 

 


