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KTS-sektionen styrelsemöte 120502 
 

Närvarande: 
 Alexander Larsson, ordförande 
 Eva Axelsson, sekreterare 
 Mehnaz Mashayeke, studienämndsordförande KTS 
 Viktor Westin, studienämndsordförande FTL 

Gustav Jonasson, intendent 
 Christoffer Håkansson, kassör 
 Maria Karlsson, näringslivsansvarig 
 Johan Mattsson, 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 Christoffer Håkansson och Johan Mattson. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigen utlyst. 

§4 Adjungerigar 
- 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes men med flera tillägg. §8 Mat till sektionsdagen, §9 Logistiksektionen, 

§10 Beat’12 och §11 Datum näringslivsdagar 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll ej underskrivet ännu, godkännes på nästa möte. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Johan Mattson har svarat på en del mail annars inte mycket. 

- Alexandra Gustafsson meddelar att nya kläder till Escort är klara. 

- Gustav Jonasson meddelar stolt att han har köpt mackor och kaffet till vårmötet. 
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- Maria Karlsson har lämnat över dokument och en del mail till Frida Johansson dom är ny 

projektledare för Tema KTS. 

- Cisilia Hildebrand har varit på Gröna Sektionen möte. 

- Alexander Larsson har i vanlig ordning svarat på en del mail. 

§8 Mat till sektionsdagen 
Styrelsen diskuterar igenom vad som ska inhandlas till sektionsdagen och Gustav tar hand om 

inköpen. Cisilia poängterar att så mycket som möjligt ska vara ekologiskt. 

§9 Logistiksektionen 
Angående diskussionen som påbörjades under vårmötet kommer Alexander sätta ihop en mailgrupp 

med representanter från FTL, LinTek och styrelsen för att fortsätta diskussionen om medlemskap för 

FTL:arna nere i Malmö. 

§10 Beat’12 
Intresse att anordna sektionscamp på Beat’12 har kommit in, vissa av förslagen kan vara svåra att 

genomföra men fetsfixarna får gärna ansvariga för att partytält, lakan och liten pool m.m. köps in. 

§11 Datum näringslivsdagar 
Det är bara om et datum för höstens näringslivsdagar kan preliminär bestämmas för att övriga event 

kan anpassas efter dessa dagar. Förslag på 14-15 november kom upp. 

§12 Övriga frågor 
- Sektionen har fortfarande en soffa kvar i sin ägo som inte blev såld i höstas. Den måste 

nu tas hand om. Alexander kollar upp om Ahead kan köpa in den. 

- Förslag till klassföreståndare för FTL i höst får gärna skickas in till Johan. 

- Tårtan som vi vann i och med hemmissioneringen kommer behöva kompletteras för att 

räcka till alla på grillkvällen. 

§9 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till tisdagen 8 maj 17.15. Babystyret kommer bli inbjudna till detta möte. 

§10 Mötets avslutande 
Ordförande Alexander Larsson avslutade mötet. 

Alexander Larsson   Eva Axelsson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
Christoffer Håkansson   Johan Mattsson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................ 


