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KTS-sektionen styrelsemöte 100906 
 

Närvarande: 
 Mattias Adamsson, ordförande 
 Rasmus Sundberg, sekreterare 
 Alexander Larsson, studienämndsordförande 
 Viktor Persson, intendent 
 Magnus Fransson, kassör 
 Johan Wibaeus, näringslivsansvarig 
 Fredrik Winge, rekryteringsansvarig 
 Lovisa Isevall Holmlund, festerichef 
 Matthias Nilsson, informationsansvarig 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Mattias Adamsson förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Johan Wibaeus och Fredrik Winge. 

§3Mötets behöriga utlysande 
 Mötet ansågs vara behörigen utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Inga adjungeringar. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Då detta var det första officiella mötet med sittande styrelse saknades föregående mötesprotokoll. 

§7 Rapporter och meddelanden 
Johan Wibaeus har fått in exjobbsförslag. Då hemsidan för tillfället inte är funktionsduglig kan t.ex. 

KTS-gruppen på facebook användas för att få ut dessa förslag till allmänheten. 

Infoansvarig Matthias Nilsson informerade om att Marcus Stenbäck gärna ser en kick-off för 

hemsidan när den är klar. Ett förslag till lokal är Vattentornet. Det finns också möjlighet till en KTS-

shop på hemsidan. Vad vi i sådana fall vill sälja där ska diskuteras vid ett senare tillfälle. Nilsson har 

också lagt upp ett projekt på It’s Learning där vi kan redigera texter till den nya hemsidan. 

Festerichef Lovisa Isevall Holmlund vill ha ett utskott. 
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Intendent Viktor Persson informerade att många i FTL vill ha overaller, men inte samma ryggmärke 

eller revärer. KTS-märket ska också ändras så att det har rätt text. Viktor kollar upp märkesmallar och 

redigerar dessa. Detta måste vara klart innan tisdag den 7e september 2010. 100 märken ska 

beställas. Overaller beställs tisdagen den 14e september.  

Orförande informerade om att hela styrelsen ska på utbildning den 15e september. Mer info om 

detta följer. 

§8 Övriga frågor 
Slutdatum när hemsidan ska vara kvar måste spikas. Informationsansvarig och Patrick Holvander 

diskuterar detta med Marcus Stenbäck. 

Som styrelsetröjor diskuterades om vi vill ha huvtröjor a la Familjen 09 eller pikétröjor. Detta ska 

funderas på till nästa möte. Johan Wibaeus kollar med general Dennis Peters om vart de beställde 

sina tröjor och vad det kostade. 

Vi ska försöka undersöka möjligheten att ha SAFT tillsammans med MT, och i sådana fall åka på 

kryssning. 

Schema för bokbytardagen spikades. 

§9 Nästa möte 
Nästa officiella möte äger rum onsdagen den 15e september  2010. 

§10 Mötets avslutande 
Ordförande Mattias Adamsson slog med den metaforiska klubban och mötet avslutades. 

 

Mattias Adamsson   Rasmus Sundberg 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Johan Wibaeus   Fredrik Winge 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................

 

 


