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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 
 Matthias Nilsson, informationsansvarig 
 Dennis Peters, general i Familjen 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Mattias Adamsson förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Johan Wibaeus och Matthias Nilsson 

§3Mötets behöriga utlysande 
 Mötet ansågs vara behörigen utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Dennis Peters, general i Familjen. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen §8, §9 och §10. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
• Magnus Fransson meddelande att alla fakturor nu är betalade. 

• Fredring Winge har pratat med informationsansvarig på LiU. Han ska på rekryteringsutbildning den 

29 september. Troligtvis måste vi trycka nya KTS-broshyrer pga att fel människa står som 

studievägledare i den nuvarande. Vi har 7x120 broshyrer som vi inte kan använda. Detta kommer 

troligtvis lämnas in som eskningsförslag (se övriga frågor). 

• Viktor informerade om att oversallstillverkarna inte hört från sina tryckerier om exakt pris för tryck. 

Han har tagit kontakt med MT- och ED-sektionen för att kontrollera deras priser för detta. Michaela 

Ulvhammars mamma har en sybutik, eventuellt kan vi få billigare revärer därifrån. 
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• Alexander har suttit i möte där bland annat antagningsstatistiken till KTS har diskuterats. En 

krisgrupp ska tillsättas för detta. Elin Andersson i Lintek ska skicka information tillstyrelsen. Vidare 

diskuterades hur KTS ska marknadsföra utlandsstudier bättre. 

Kandidatexamen  (uppsats efter årskurs tre) ska läggas till som möjlighet vid alla program. 

Masterprogram i Sverige ska börja kosta pengar för utlandsstudenter. Detta gör att det kommer bli 

färre studenter från utlandet (ca 20 % mot förut). 

• Johan har varit på möten där det diskuterats en gemensam företagskatalog (i Linteks regi). Risken 

med denna är att KTS kommer se ut som ett underprogram till industriell ekonomi och att vi far illa 

av det. Därför är förslaget att KTS ska göra en egen företagskatalog utöver denna. 

Näringslivsutskottet håller på att ta form. Just nu finns det dock ingen medlem från KTS1 eller KTS2. 

Johan ska ut i KTS1 igen och informera och försöka väcka intresse. För KTS2 är troligtvis anledningen 

att många känner stress över skolan. 

Lintek vill inte sponsra våra styrelsetröjor. 

• Matthias informerade om det fortsatta arbetet med hemsidan. Texterna till den är skrivna och 

skickade till Patrick Holvander för granskning. Därifrån ska de in till Marcus Stenbeck. Då 

sektionspuben (se nedan) äger rum den 30/9 vill vi att hemsidan ska vara helt klar den 25/9 så att vi 

hinner leta efter buggar innan lanseringen. 

I nästa nummer av Lithanian söks en redaktion till vår sida. Målet är att göra den med läsvärd, rolig 

och intressant. 

 • Ordförande Mattias ska på möte måndagen 19/9 för att diskutera FTLs sektionstillhörighet.Han 

kommer arbete för att FTL (och senare också SL) ska tillhöra KTS-sektionen. 

Medlemsportalen över Lintekmedlemmar vill ha in sektionstext, men vi vill inte skicka denna innan vi 

vet om vi ska skriva om FTL också. 

Utbildningen den 25/9 kommer vara kortare för vår del. Lintek är införstådda med situationen. 

§8 Valnämnd till general och kassör i Familjen 
Dennis framförde förslag om att årets general och kassör i Familjen ska vara med och ta ut 

nästkommande års medlemmar på dessa poster. Fördelarna med detta är att de har större insikt i 

hur det är att arbeta på dessa poster, och kan då se vilka som passar för det. En nackdel är att det 

kan bli problem om någon vill motkandidera på höstmötet. 

Förslaget är att generalen och kassören helt enkelt uses till sektionens valnämnd. KTS-sektionens 

stadgar ska undersökas för hur valnämnd utses. Eventuellt kan en stadgeändring diskuteras där 

Familjens general och kassör har företräde till dessa poster. De ska då vara införstådda med att de 

inte bara är med i valnämnden för Familjen, utan sitter året ut. Beslut om detta fattas på nästa möte.  
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§9 Sektionspub 
Datum för sektionspuben blir den 30/9. Nikita vill ha första delen av kvällen för att informera tjejerna 

om sig själva, varför sektionspuben drar igång först 19:30 i enlighet med deras önskemål. 

Aktivitetsförslag: Release av hemsidan (till detta måste Marcus Stenbeck bjudas), presentation av oss 

och fördelarna med Lintek-medlemskap, Xbox/PS3 på duken, brädspel (från Trappan), Pingis, 

3Cantsgyckel och självklart musik i högtalarna. Till det sistnämnda tar vi med egen dator och kopplar 

in. 

Det beslutades även att affischer är en överflödig annonseringsform då vi är en liten sektion. Vi 

kommer gå ut till KTS1, i övrigt sprider styrelsen ordet i klasserna. Vi skickar också ut mail och skapar 

Facebook-event. 

§10 Frågor till Lintek-film 
Martina Trupina vill ha styrelsens hjälp att svara på några intervjufrågor till en Lintek-film om några 

program. Detta görs i samarbete med Rasmus och Fredrik klockan 17:00 den 16/9. 

§11 Övriga frågor 
Fredrik vill eventuellt ha ett utskott för rekrytering. Detta diskuteras vidare efter hans utbildning, då 

han vet mer om vad hans arbete innebär och kräver. 

Vi behöver ett USB-minne för att lagra eventuella dokument. Fransson godkände 200 kr för detta, 

och Fredrik fick i uppgift att inhandla detta minne. 

Märkesbacken ser tafflig ut. För att kunna måla behöver vi inhandla/låna svart färg. 3Cant och 

Vargtass ska frågas om detta. Vi behöver också vit färg för att jämna till kanterna. Deadline för 

målningen är 30/9. 

Overaller till utbytesstudenter: Förra årets styrelse köpte overaller till utbytesstudenterna. Matthias 

har kontaktat Daniel Erlandsson för att få information om hur de gjorde det. 

Eskning: Vi måste kontrollera eskningsdeadline. Förslag till eskningar är (ansvarig inom parentes) 

broshyrer (Fredrik), standing monters (Rasmus), dragplåster till Tema-KTS/Tema-KTS som event 

(Wibbe), egen företagskatalog (Wibbe) och studiebesök (Wibbe). 

Några förslag till hoodies diskuterades. Vi vill inte ha vit bakgrund på KTS-loggan. Fram på tröjan vill vi 
ha en liten logga på vänster sida. På ryggen kan tänkas: 
• KTS (uppe eller nere) 
• ”Sektionen för kommunikation, transport och samhälle” uppe 
• ”Civilingenjör” och ”KTS-sektionen” på ärmarna i stil med festerierna eller 
• KTS-logga uppe tillsammans med Civilingenjör nere på ryggen. 

Sektionsrummet behöver rensas. Nu står det mycket skräp där som ingen har någon koll på. 
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§12 Nästa möte 
Nästa officiella möte är tisdagen den 21 september klockan 17:15. Detta möte är också officiellt. 

§13 Mötets avslutande 
Ordförande Mattias Adamsson slog med Tors hammare och mötet avslutades. 

 

Mattias Adamsson   Rasmus Sundberg 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Johan Wibaeus   Matthias Nilsson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................

 

 


