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KTS-sektionen styrelsemöte 101027 
 

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 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Mattias Adamsson förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Matthias Nilsson och Magnus Fransson 

§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 
• Magnus Fransson: Har betalat revärer och märken till overallerna. 

• Fredring Winge har haft möte med rekryteringsgruppen där det diskuterades om vi har något 

intresse av att synas på skolor i Norrköpingsområdet. 

Fredrik lade också fram förslag på att köpa ett större USB-minne än det som tidigare föreslagits 

eftersom t.ex. broshyrer tar väldigt mycket plats. Styrelsen enades om 8GB för ca 300kr. 

Någon i styrelsen behöver hjälpa till med att korrekturläsa och ändra i FTL-broshyren. Adamsson är 

frivillig. 
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• Viktor Persson har fått offert från studenttryck angående styrelsetröjor. Detta diskuteras vidare 

under övriga frågor. 

• Alexander Larsson har haft möte om hur kursutvärderingar ska genomföras. 

• Johan Wibaeus har haft en kick-off med näringslivsutskottet. Arbetet är igång på allvar med fyra 

bokade föreläsare. Sponsormail är också utskickade. Sveriges Ingenjörer och TRIA ska kontaktas. 

SL kommer troligtvis köpa in sig på föreläsningar de anser vara intressanta för sina studenter. Någon 

prislapp för detta är inte diskuterat än. Alla studenter kommer få gå på föreläsningar, men bara de 

som är medlemmar i sektionen får ta del av t.ex. sektionssubventionerad frukost. 

• Matthias Nilsson: Ska sitta ner med Marcus Stenbeck imorgon den 28 oktober för att rätta till 

buggar på hemsidan. Den ska vara uppe senast den 4/11. 

• Ordförande Mattias Adamsson informerade att LinTek har ett utskott för 

internationaliseringsutskott där det diskuteras frågor som rör utlandsstudier. Bra om det finns någon 

från sektionen som kan representera där, men det behöver inte vara någon från styrelsen. Nilsson 

skickar ut mail till sektionsmedlemmar om detta. 

2/11 är det mässa i kåkenhus med företag som är med och sponsrar stipendier. Dit kan man gå och få 

mer information. 

Det har diskuterats på möten om de stora mängder skräp som lämnas kvar i salar när studenter går 

därifrån. Om detta fortsätter kan ett förbud mot all form av födointag i lokalerna komma att 

introduceras. 

§8 Prislista till hemsida 
• Prislista på hemsida: Ny prislista (att utgå ifrån) är följande:  

o  Annons på hemsidan: 500kr/månad 

o  Mailutskick: 300kr/gång 

o  Uppsättning av affischer: 700kr exkl. tryckkostnad  

o  Paket med de tre ovanstående: 1200kr första månaden, sen 500kr/månad så länge som 

önskas. Detta inkluderar endast ett mailutskick och en omgång med affischer. 

§9 Höstmöte och sektionspub 
Etersom Mexikosittningen ligger endast två dagar efter höstmötet ska vi undersöka möjligheten att 

flytta mötet till TP1 och strunta i sektionspuben för denna gången. Detta kan också spara oss mycket 

pengar i fikakostnader, då vi vill bjuda på kaffe och bulle under mötets gång. 

Kallelse till höstmötet skickas ut 28/10. I denna kallelse ska också poängteras att enbart medlemmar i 

sektionen (alltså de som är medlemmar i LinTek) har rösträtt på mötet.  
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Till höstmötet ska också förslag till hur olika versioner av sammanslagning/fusion med N-sektionen 

skulle arta sig kunna presenteras. Sekreterare ordnar med detta. 

§10 Övriga frågor 
• En systuga kommer preliminärt arrangeras den 10/11. Till denna behöver vi symaskiner, nålar, tråd 

och lim. Tyg till namn får studenterna ordna själva. Cristopher Widerståhl och Sara Johansson ska 

tillfrågas om symaskiner. Larsson kollar om han kan fixa en också. Vi kontaktar också Nikita och frågar 

om de kan tänka sig att hjälpa till med detta. 

• Det beslutades att sektionen ska ha som princip att om vi arrangerar saker som kostar pengar ska 

sektionsmedlemmar få fördelar jämfört med de som inte är medlemmar. Detta kan till exempel 

innebära att icke-sektionsmedlemmar får betala extra för sittningar. 

• Vi har ca 5 000kr att lägga på styrelsetröjor. Den offerten som fanns nu skulle innebära en kostnad 

på 11 000kr vilket alltså inte är godtagbart. Intendent kollar vidare på andra förslag. 

§11 Nästa möte 
Nästa officiella styrelsemöte är onsdagen den 17/11 klockan 17.  

§12 Mötets avslutande 
Ordförande Mattias Adamsson sade ”hej då mina söta” och förklarade mötet avslutat. 

 

Mattias Adamsson   Rasmus Sundberg 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Magnus Fransson   Matthias Nilsson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................

 

 


