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KTS-sektionen styrelsemöte 111031 
 

Närvarande: 
 Alexander Larsson, ordförande 
 Eva Axelsson, sekreterare 
 Mehnaz Mashayeke, studienämndsordförande KTS 

Gustav Jonasson, intendent 
 Christoffer Håkansson, kassör 
 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 Johan Mattson och Cisilia Hildebrand. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigen utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 - 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen §9 5:ans fest, §10 Sektionspub och §11 Slutföreläsare 

Tema-KTS. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Roy Johansson har mestadels jobbat med sektionens sida i LiTHanian, bland annat ändrat 

layouten en del och så har Maria Karlsson skrivit om Tema-KTS för att göra reklam för 

näringslivsdagarna. Roy har även fixat mailadress till babyfamiljen. 
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- Gustav Jonasson väntar fortfarande på svar från Eneby Tryck & Broderi om våra 

styrelsetröjor. 

- Cisilia Hildebrand håller på och skriver på en handlingsplan för att bli grön sektion. Hon 

kommer vilja ha hjälp med vissa punkter hon har fastnat på. 

- Mehnaz Mashayeke har försökt nå masterstudenter angående kursutvärderingar för de 

kurser dem läser. Har även varit på PPG-möte och ska på UU-möte. 

- Johan Mattson har skickat in filerna för  KTS- och FTL-broschyrerna som ska skickas vidare på 

tryck. Johan ska på möte med Gnistra, företaget som har undersöka hur vi kan marknadsföra 

civilingenjörslinjerna i Norrköpig bättre, och se vad de har för förslag på förbättringar. 

Styrelsen meddelar att de gärna vill ta del av Gnistras material. Även en utbildning för 

hemmissionering står i Johans kalender. 

- Victor Ottosson: se §9 och §10. 

- Alexandra Gustafsson meddelar att Escort planerar avslutningssittning för FTL som kommer 

vara 9 december.  

- Maria Karlsson har haft möte med Karriärcentrum och vill göra reklam för att de utför CV-

granskning och kan simulera en arbetsintervju om man bokar tid med dem. De finns i 

Kåkenhus varje onsdag.  

Senaste rapporteringen från Tema-KTS är att de flesta företag är kontrakterade och klara, 

utskottet har fått sina pikétröjor och de har även beställt termosmuggar,160 st, som kommer 

delas ut/gå att köpa?. Företagssläppet kommer äga rum på trappan 10 november då även 

sittningsbiljetter säljs. 

- Christoffer Håkansson har bokfört och betalt räkningar i vanlig ordning men har också försökt 

reda ut en del med banken utan framgång. 

- Alexander Larsson har skickat in eskningar och hoppas att alla fick med det de ville. Mailat ut 

information angående nomineringar och tolkande av stadgar innan höstmötet då det 

förekommit oklarheter om detta. Alexander har bokat in ett möte med Christoffer, Astrid 

(nuvarande kassör i Familjen) och Oskar (nya kassören för Familjen) för att försöka reda ut 

bank- och kontofrågor.  

Under det senaste Soft-mötet dök det upp en fråga angåede om studenter på 

civilingenjörsprogram ”ser ner ” på studenter från kandidatprogram. Det verkade inte var lika 

stort problem i Norrköping som i Linköping. 

§8 Hemsidan 
Jonas ville fortsätta diskussionen som startade på höstmötet angående hemsidan. Först handlade det 

om att vi betalar för utrymme vi inte utnyttjar vilket känns onödigt. Det ska tydligen finnas en 

billigare abonnemangsform för mindre utrymme, det är värt att kolla upp så Roy tar på sig det och 

även att kontrollera hur mycket vi använder i dagsläget. Styrelsen tycker att vi avvaktar med något 

byte innan vi vet om vi ska utöka användningen av hemsidan för att veta att vi inte behöver byta 

abonnemangsform än extra gång. 
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Den som står som ägare av hemsidan i dagsläget är ”KTS-sektionen  - Jan Westlund”, vilket ingen vet 

vem det är. En ide är att fråga Claes Rydergren om han vet något om detta. 

Om det är något som behöver uppdaters på hemsidan eller något som vi vill lägga upp måste vi prata 

med Roy. Det är bra om alla ser över sina ”områden” och kontrollerar om informationen fortfarande 

gäller. 

§9 5:ans fest 
Det kommer vara 34 stycken sittande på 5:ans fest den 4 november och 3Cant beräknar att de 

kommer gå 12 kr back på sittningen. Om vi hade haft längre framförhållning skulle styrelsen gärna  

medverkat och framfört ett gyckel men nu kommer styrelsen representeras av ordförande 

Alexander.  

 

§10 Sektionspub 
Ett preliminärt datum för nästa sektionspub blir 7 december då det inte blir någon i samband med 

företagssläppet till Tema-KTS. Victor försöker fixa att vi kan vara på Pub Vattentornet och att det då 

kan vara glögg tema på puben.  

 

§11 Slutföreläsare Tema-KTS 
Det finns ett förslag på en slutföreläsare som är mycket känd person och som skulle höja kvaliten och 

dragningskraften till Tema-KTS. Problemet är att vi inte vet hur mycket han kommer kosta och 

Mattias Adamsson måste veta hur stor budget han har att utnyttja när han ska på möte med honom. 

Styrelsen bestämmer att inte hela bufferten som Maria har budgeterat för men en del av den får 

användas och att sektionen kan gå in med lite pengar om det behövs. 

Nu i efterhand när mötet är genomfört med den aktuella personen  kan Maria glädjande meddela att 

Tema-KTS har en väldigt bra slutföreläsare till hyggligt pris! 

 

§12 Övriga frågor 
Den enda övriga frågan som dök upp var hur och när den nya FTL-SnOrdf ska ta över arbetet, 

eftersom Jonas som är nuvarande inte var närvarande vid mötet bestämde styrelsen att ta upp de på 

nästa möte. Målet är att Lisa ska gå på 3-4 möten innan hon tar över arbetet på allvar.  

 

§9 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer vara ett lunchmöte den 11 november kl 12.15. 
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§10 Mötets avslutande 
Ordförande Alexander Larsson avslutade mötet. 

 
 
Alexander Larsson   Eva Axelsson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Johan Mattson   Cisilia Hildebrand 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................

 

 


