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KTS-sektionen styrelsemöte 100921 
 

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 
 Lovisa Isevall Holmlund, festerichef 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Mattias Adamsson förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Magnus Fransson och Lovisa Isevall Holmlund 

§3Mötets behöriga utlysande 
 Mötet ansågs vara behörigen utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Inga. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
• Fredring Winge sade att folk mycket väl kan behöva hjälpa till med broshyren nu när FTL också ska 

vara med i den. 

• Viktor Persson meddelande att tryckeriet inte godtar annat format än .eps, men att vår leverantör 

kan ändra detta innan det skickas iväg. Vi sparar ca 900 kr om vi gör det själva, men det ansågs som 

en liten summa om det skapar mycket merarbete för oss. 

• Alexander Larsson: Vi får pengar för kursutvärderingar för valbara kurser, men det är oklart hur 

mycket. Robin ska tillfrågas om att genomföra dessa utvärderingar. 
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• Johan Wibaeus: Näringslivsutskottet är uttaget. FTL-ansvariga är Sandra Jönsson och Maria Modin. 

Jonas Petersson (FTL) är layoutansvarig. Zlatan Suskic och Christopher Widerståhl (båda KTS4)är 

företagsansvariga och Adis Ganovic (KTS4) är värd. Robert Fraser i KTS5 är fortfarande osäker, men 

kommer i sådana fall ha hand om företagskatalogen. 

• Lovisa Isevall Holmlund informerade om att Vattentornet har oktoberfest samtidigt som vår 

sektionspub, vilket gör att vi måste marknadsföra mer. 

• Matthias Nilsson meddelande att alla texter nu är inskickade till Marcus Stenbeck, och att 

hemsidan ska vara klar för presentation på sektionspuben. 

• Ordförande Mattias Adamsson meddelande under jubel och flygshower att FTL nu officiellt tillhör 

KTS-sektionen. Detta leder också eventuellt till ytterligare ett namnbyte på sektionen, för att i sådana 

fall profilera oss mer som en logistiksektion. Vad gäller SLs sektionstilllhörighet är det fortfarande 

oklart, men KTS-sektionen vill helst bara ha FTL och SL, vilket också är vettigast med tanke på 

nämndtillhörighet. ED var eventuellt sugna på att ta ELE och Data under sina vingar, vilket lämnar 

byggnadsingenjörer som det enda programmet i N-sektionen. Mer diskussioner väntar i ämnet. 

§8 FTL 
Eftersom FTL nu tillhör KTS-sektionen krävs en hel del arbete för att anpassa oss till detta. Det vi 
kommer behöva ordna inom en snar framtid är i första hand: 
•Programbroshyr 
•Hemsida 
•Informera alla om deras sektionstillhörighet, att Familjen är deras fadderi och att festeri fortfarande 
är oklart 
•Skriva om stadgar så att de tillhör sektionen även enligt dessa. 
 

§9 Övriga frågor 
Overaller: Ska betalas innan tisdagen den 28 september. Sedan beställer vi till de som betalat. 

Valberedningen: På Generalens begäran undersöktes stadgar för att se om Familjen kan vara med i 

uttagningen av nästa års Familj. Stadgarna rekommenderar detta, och följaktligen rekommenderar 

styrelsen att valberedningen tar kontakt med Familjen för denna uppgift. 

Höstmötet är premiminärt den 4/11, med sektionspub direkt efteråt. Innan detta måste stadgar vara 

ordnade så att vi kan lägga fram motion om det. 

Det finns över 250000 kronor i stipendier som ska delas ut varje år. Det är dock få sökanden, så runt 

100 000 av dessa delas aldrig ut. Michael Hörnquist ska informera folk om detta. 

§10 Nästa möte 
Nästa officiella möte är tisdagen den 5/10. 
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§11 Mötets avslutande 
Ordförande Mattias Adamsson slog i bordet med en kraft som den hos två repellerande elektroner, 

och mötet avslutades. 

 

Mattias Adamsson   Rasmus Sundberg 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Magnus Fransson   Lovisa Isevall Holmlund 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................

 

 


