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KTS-sektionen styrelsemöte 111014
Närvarande:
Alexander Larsson, ordförande
Eva Axelsson, sekreterare
Mehnaz Mashayeke, studienämndsordförande KTS
Jonas Peterson, studienämndsordförande FTL
Gustav Jonasson, intendent
Maria Karlsson, näringslivsansvarig
Johan Mattson, 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 Victor Ottosson och Mehnaz Mashayeke.

§3Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst.

§4 Adjungerigar
-

§5 Fastställande av föredragslista
Föredragningslistan godkändes med tilläggen §8 Höstmötet och §9 Samarbete med ED.

§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötsprotokoll godkändes.

§7 Rapporter och meddelanden
-

Mehnaz Mashayeke har har haft en liten kickoff, i form av en middag på trappan, med
klassrepresentanterna från nästan alla klasser.
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Johan Mattson har haft ett första möte med rekryteringsutkottet och har utsett en
representant från utskottet som kommer medverka på mässan i färgeriet nästa vecka. Han
har även deltagit i ett möte med alla rekryteringsansvariga där det bland annat kom fram att
det har inte tagits något beslut än om de 1000 kr extra för varje hemmissionering. Men
förhoppningsvis kommer det röstas igenom snart. Johan har tittat igenom KTS- och FTLbroschyrerna för att se om det krävdes några uppdateringar, inte mycket ändringar behövde
göras så de ska skickas in på tryck så småningom.
Jonas Peterson var med på studienämndsutskottens middag. Har även suttit i ett möte med
Liu-representanter och några FTL elever för att diskutera FTL-programmets framtid.
Roy Johansson har varit på möte med alumniverksamheten som berättade om deras planer.
De ställer inga krav på att vi ska starta upp något i Norrköping men det skulle självklart vara
roligt om det startas någonting. Roy har även jobbat med Lithanian som har deadline 25
oktober och uppdaterat hemsidan.
Victor Ottoson har genomfört en lyckad sektionspub och kickoff. Meddelar även att femmans
fest kommer vara på kulturkammaren då de har reducerade sina priser.
Cisilia Hildebrand har varit på AMO-möte.
Gustav Jonasson har fortsatt dela ut overaller, än är inte alla uthämtade. Gustav har mailat
loggan till styrelsetröjorna men inte fått något svar på det än.
Maria Karlsson har ett problem att framföra angående Tema-KTS . Dagarna som Tema-KTS
pågår är inte schemafria som det var tänkt. Maria har anmält i god tid att det ska vara
schemafritt för KTS, SL och ED men det är kurser som vi samläser med andra program som är
problemet. Schemaläggaren försöker flytta på så mycket som är möjligt men för till exempel
ettorna är det i princip omöjligt att få två helt schemafria dagar.
Annars är det många företag klara för föreläsningar och mässan.Schemat för Tema-KTS är
nästan fullt.
Alexandra Gustafsson meddelar att Escort har overallsinvigning för ettorna under lördagen
och att de planerar in en avslutningssittning för FTL tvåorna.
Alexander Larsson har deltagit i ett Soft-möte där han skrev på ett samarbetsavtal mellan
LinTek och sektionen. LinTek strävar efter att gemensamt medlemskap ska premieras.
Gemensamt medlemskap innebär att medlemmar i sektionen automatiskt är medlemmar i
LinTek.
Det senaste i CSN-frågan är att i år kommer de förlänga tenta-p en vecka genom att flytta
sista dagen i tenta-p en vecka framåt till sista omtentadagen . Omtentan den dagen flyttas till
den dagen den sista ordinarie tenta skulle varit.
Beslut om krav på 40-veckors årsstudier för tekniska högskolan tas i december och innan
dess tycker vi att det är svårt att ge några besked till övriga elever.
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§8 Höstmöte
Hela styrelsen ska samlas i TP1 kl 17.00. Under mötet kommer vi kort informera om våran post och
lite vad vi har gjort hittills. Johan ska bland annat ta upp hemmissionering när han presenterar sig.
Föredragningslistan ska uppdateras med bland annat val av general och kassör i Escort istället för
presentation. Kommer även flytta om lite punkter efter önskemål från en av revisorerna.
En fråga att diskutera på höstmöte för att få in lite åsikter är en eventuell projektledare för TemaKTS. Personen i fråga skulle då tillsättas på höstmötet och då hinna förbereda sig ett helt år i förväg.

§9 Samarbete med ED
Maria meddelar lite om hur samarbetet med ED går och har lite åsikter om vad som behöver
förbättras.

§10 Övriga frågor
Angående microfrågan så har CAMO varit runt i norrköping och räknat micro, kom fram till att det
finns 30st. De ska ta upp frågan på ett möte med LiU-folk, men behöver konkreta förslag på var man
kan placera en eventuell matsal. Täppan anser dom vara i störst behov och det kan vi hålla med om!

§9 Nästa möte
Nästa officiella möte kommer hållas efter höstmötet. Datum fastställs senare.

§10 Mötets avslutande
Ordförande Alexander Larsson avslutar mötet brådskande innan vi blir utkörda ur salen.

Alexander Larsson
Mötesordförande

Eva Axelsson
Sekreterare

........................................................

........................................................

Victor Ottosson
Justerare

Mehnaz Mashayeke
Justerare

........................................................

........................................................
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