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KTS-sektionen styrelsemöte 120130
Närvarande:
Alexander Larsson, ordförande
Eva Axelsson, sekreterare
Gustav Jonasson, intendent
Christoffer Håkansson, kassör
Maria Karlsson, näringslivsansvarig
Johan Mattson, rekryteringsansvarig
Roy Johansson, informationsansvarig
Victor Ottoson, festerichef

§1 Mötets öppnande
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet öppnat.

§2 Justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Roy Johansson och Christoffer Håkansson.

§3 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst.

§4 Adjungerigar
-

§5 Fastställande av föredragslista
Föredragningslistan godkändes med tillägget §8 SnOrdf FTL.

§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll ej underskrivet ännu, godkännes på nästa möte.

§7 Rapporter och meddelanden
-

-

-

Roy Johansson har bokat ett möte med alumniansvarige för att diskutera hur man på bästa
sätt kan få årets femmor att engagera sig i alumniverksamheten när de har tagit examen.
Hemsidans abonnemang går ut om tre månader och då kommer Roy nedgradera
abonnemanget till en lägre nivå.
Johan Mattson har fått en kallelse till att få komma på en ambassadörutbilning under LARM.
Mötet kommer att handla om hur de kan göra reklam för KTS när de är ute och rekryterar till
LiU. Johan ska även skuggas av en student och hoppas fler ställer upp.
Victor Ottoson har bokat in sektionspub på Trappan 23 februari. Har även, tillsammans med
Alexandra, spånat på alternativa aktiviteter för SAFt istället för kryssning.
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Maria Karlsson har bestämt att Servera, som tack för all sponsring under Tema KTS, får en
annons på hemsidan och ett mailutskick angående extra- och sommarjobb. Maria har även
bestämt ett datum med SJ när vi kan komma på studiebesök, 17 april 10-15. De tio första
personerna som anmäler intresse får åka.
Alexander Larsson har diskuterat stadgar med Robin och kommit fram till vissa saker vi ska
ändra. Alexander tog även upp mailet vi har fått angående Nöjd-Student-Index (NSI) och vill
att vi hjälper till för att få upp svarsfrekvensen.

§8 Ny SnOrdf FTL
Ansökningstiden gick ut samma dag som mötet och då hade inga ansökning kommit in. Styrelsen
beslutade därmed att skjuta på ansökningstiden en vecka och därmed också det extra insatta
sektionsmötet. Nytt datum för sektionsmötet blir 20 februari.

§9 Städning av sektionsrummet
Bestämdes att utföras direkt efter mötet.

§10 Projektledare för Tema KTS
Ett ämne som är lämpligt att ta upp som diskussion på sektionsmötet. Projektledaren kommer vara
ständigt adjungerad till styrelsemötena men inte någon ordinare styrelsepost. Målet är att välja
projektledare på höstmötet i fortsättningen men denna gång får det ske på vårmötet.

§11 Byte av namn på Tema KTS
Det är en viktig fråga som även denna kan diskuteras efter sektionsmötet och då även bjuda in folk
från SL. Ett datum för näringslivsdagarna bör även bestämmas tidigt så att andra aktiviteter anpassas
efter dessa dagar istället för att behöva anpassa Tema KTS.

§12 Datorväskor
Vi kommer inte kunna eska pengar under rekrytering för datorväskorna eftersom de inte kommer
synas ute i allmänheten tillräckligt. Väskorna kommer användas i skolan och därför mestadels ses av
oss studenter. Därmed har vi inga extra pengar att lägga på dessa väskor men vi kan fortfarande
subventionera dem för våra medlemmar. Vi måste först och främst undersöka intresse och pris.

§13 Övriga frågor
Victor måste ha ett svar på hur mycket pengar sektionen kan sponsra vårbalen med väldigt snart.
Beroende hur mycket sektionen går in med kan vi få med vår logga på hemsidan eller banderollen.
Alla ska tänka över det till nästa möte då det sker en omröstning.

§14 Nästa möte
Nästa officiella möte är planerat till 8 februari kl 17.15.

§10 Mötets avslutande
Ordförande Alexander Larsson avslutade mötet.
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