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Närvarande:
Alexander Larsson, ordförande
Eva Axelsson, sekreterare
Mehnaz Mashayeke, studienämndsordförande KTS
Jonas Peterson, studienämndsordförande FTL
Gustav Jonasson, intendent
Christoffer Håkansson, kassör
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Cisilia Hildebrand, arbetsmiljöombud
Victor Ottoson, festerichef

§1 Mötets öppnande
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet öppnat.

§2 Justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Mehnaz Mashayeke och Jonas Petersson.

§3Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst.

§4 Adjungerigar
-

§5 Fastställande av föredragslista
Föredragningslistan fastställdes med justeringen att §10 Kårstuga stryks på grund av tidsbrist.

§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7 Rapporter och meddelanden
-

Mehnaz Mashayeke har tillsammans med Jonas Peterson varit på nämndmöte där de bland
annat fick reda på att vi får de pengar vi äskade för och nämnden gärna ser en
sammanslagning med SL. Mehnaz ville ha styrelsens åsikt om att starta en arbetsgrupp för att
planera en sammanslagning med SL, den skulle då sättas samman efter Tema KTS. En
arbetsgrupp kan behövas då vi måste ha en bra och genomarbetad grund när vi tar upp
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ämnet igen med studenterna. Vi måste ha bra svar och lösningar på frågor angående bland
annat fadderi och festeri. LinTek är villiga att hjälpa till med exempelvis stadgeändringar.
Hela styrelsen var positiv till att tillsätta en arbetsgrupp för detta. Mehnaz och Jonas har haft
ett möte med representanter från SL som även dem var positiva.
Victor Ottosson meddelar att 5:ans fest blev lyckad. Nästa sektionspub kommer anordnas på
Vattentornet med glöggtema och datum för detta vill vi gärna ha till 7 december. Victor har
varit på möte med Norrköpings kommun för att diskutera vad som kan göras för att få ett
bättre Norrköping för studenterna.
Maria Karlsson har haft möte med Alexander ooch Christoffer och diskuterat fakturering och
kassahantering kring Tema KTS. Kan även meddela att Norrköpings flygplats har gått in som
guldsponsor till Tema KTS.
Christoffer Håkansson har bland annat skickad ut fakturor för sponsring till Tema KTS.
Johan Mattson har varit på två möten med Gnistra, företaget som ska hjälpa till med
marknadsföringen av Norrköpings civilingenjörsprogram. Första mötet var mest en
resultatbedömmning av deras arbete. Andra mötet var en workshop med personer med från
ITN bland annat, för att de ska få en bättre bild av situationen med låg ansökningsstatistik
m.m. Johan tog upp problematiken kring Roys post, att vi kan beöhva mer stöd och hjälp
med hemsidan.
Rekryteringsutskottet ska ha en kickoff med bland annat klättring som Naffi bjuder på.
Gustav Jonasson har delat ut styrelsetröjorna som äntligen har anlänt.
Roy Johansson har varit på alumnimöte där bland annat ÖstergötlandsTekniska Förening
medverkade. De har gått ihop i ett samarbete med Sveriges Ingenjörer för att upprätta en
Mentorbank för att kunna utnyttja deras medlemmars erfarenhet och kompetens genom att
erbjuda mentorer till studenter på tekniska utbildningar inom LiTH. ÖTF har börjat samarbeta
med Alumniverksamhetens mentorprogram genom att ställa sin Mentorbank till förfogande.
ÖTF kan vara intressanta att bjuda in till mässan under Tema KTS.
Jonas Peterson har varit på möte angående kursen linjär algebra för FTL/SL/Bygg.
Examinatorn var inte nöjd med kursutvärderingen och ville ha en uppföljning. Jonas tog upp
att studenterna gärna skulle ha mentorer, som civilingenjörsprogrammen har, i den kursen
med och inte bara i den första matematikkursen. Frågan skulle lyftas till ITN för att försöka få
pengar till det.
Cisilia Hildebrand meddelar att hon inte kommer kunna gå på nästa AMO-möte. Annars
fortsätter hon skriva på handlingsplanen för att bli en Grön Sektion.
Alexander Larsson har för förhoppningsvis sista gången varit på banken och löst kontofrågor.
Banken betraktar Familjen som ett företag och därför får de inte ha någon kontanthantering,
ett externt företag anlitas till detta för att sköta detta.
Alexander har varit på fullmäktigemöte med LinTek, där kom det bland annat fram att det
inte har kommit in någon ansökan till posten Mottagningsgeneral för Norrköping. Vi får
gärna nominera personer vi tycker är lämpliga.
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§8 Tema KTS
Näringslivsutskottet har sålt biljetter till sittningen och marknadsför Tema KTS genom bland annat
facebookevent och klassrums besök. Maria Karlsson är osäker på om folk kommer komma på
arbetsmarknadsdagarna då det var dålig uppslutning på företagssläppet på Trappan kvällen innan. Vi
hoppas och tror på en bättre tillströmning när Tema KTS väl är. Utskottet ska ha ett gemensamt möte
med ED´s näringslivsutskott den kommande veckan.
Ett smart drag för att försöka öka antalet engagerade studenter i sektionen är att prata med
företagen som kommer och be dem trycka på att de vill ha engagerade personer inom deras företag.
Att få höra det från annat håll en från sektionen kan påverka lite extra.
Tema KTS banderollen kommer sättas upp på Kåkenhus på måndag 14/11 för att marknadsföra dessa
dagar.

§9 Slutliga terminstider
Terminstiderna för i år och nästa år är nu spikade och det innebär en del förändringar i vår. Vi
kommer få ha påsklov som det var tänkt men tentamensperioden i maj är flyttad. Det som gäller är:
Andra läsperioden 12 mars-16 maj, Omtentamensperiod 21 maj-24 maj och Tentamensperiod 28
maj-2 juni.

§10 Övriga frågor
För första gången var det inga övriga frågor.

§9 Nästa möte
Nästa officiella möte håll inom två veckor, datum fastställs senare.

§10 Mötets avslutande
Ordförande Alexander Larsson avslutade mötet.

Alexander Larsson
Mötesordförande

Eva Axelsson
Sekreterare

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

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

Jonas Peterson
Justerare

Mehnaz Mashayeke
Justerare

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

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