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KTS-sektionen styrelsemöte 120416 
 

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 Mehnaz Mashayeke och Roy Johansson. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigen utlyst. 

§4 Adjungerigar 
- 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen §8 Reseersättning till Familjen och §9 Rekrytering av ny 

styrelse. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Mehnaz Mashayeke har hittat hem från utlandet och meddelar att hon har jobbat med 

kursutvärderingar. 

- Gustav Jonasson ska köpa en grill till sektionen under morgondagen. 

- Eva Axelsson har skickat ut kallelse till vårmötet och påminner resten av styrelsen att 

skicka in rapport från året som har gått. 
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- Roy Johansson skrev klart LiTHanian innan deadline och har även fixat maillista till de 

medlemmar som ska bjudas in till SAFT. Roy kan glädjande meddela att det trådlösa 

nätet på universitetet ska utvecklas och fler accesspunkter ska placeras ut. 

- Alexandra Gustafsson har haft möte med sitt Escort och det är lite krångel med deras 

LUST- godkänning då Escort anses ha cirkulärt medlemskap. Deras rekryteringsprocess 

går till på samma sätt som andra festerier så det ska egentligen inte vara något problem. 

- Christoffer Håkansson har deklarerat för sektionens räkning. 

- Johan Mattson har, tillsammans med Alexander, varit på ett möte i Linköping om KTS 

framtid. Det förekom en del diskussioner om namnbyte bland annat.  

- Cisilia Hildebrand skulle ha varit på ett AMO- möte men det blev aldrig av. 

- Maria Karlsson har fått mail från en utexaminerad KTS- student som nu jobbar på SKF 

och som var intresserad av att komma hit på en företagskväll . Det är något vi inte hinner 

med under våren utan det får ordnas i höst istället.  

Sektionen har fortfarande inte fått betalt från Sweco för lunchföreläsningen. Maria har 

mailat fram och tillbaka med dem om detta och enligt Sweco ska det ha skickats iväg 

men än så länge har det inte kommit något med posten. 

Imorgon, tisdag 17 april, är det en grupp studenter från sektionen som åker på ett 

studiebesök till SJ. 

- Alexander Larsson har haft möte med LinTek och skrivit ett samarbetsavtal med dem 

som innebär exempelvis att vi har gemensamt medlemskap. 

§8 Reseersättning till Familjen 
Alexander har fått en förfrågan från Familjen om resebidrag för de som bor i Malmö när de ska resa 

hit för exempelvis skifte. Mötets åsikt är att det är inget som sektionen ska sponsra då Familjen fick 

Mexicosittningen för att kunna få in extra pengar. Ett förslag är att Familjen i fortsättningen 

budgeterar för dessa resor men att denna gång diskutera med nya Familjen om de kan budgetera för 

detta. 

§9 Rekrytering av ny styrelse 
En kort uppdatering om hur det ligger till med ansökningarna till nästa års styrelse är det är 

fortfarande är dåligt söktryck på två poster och att de ska hålla de sista intervjuerna de närmaste 

dagarna. 

§10 Övriga frågor 
- SAFT är färdigbokat och det enda som återstår är att skicka ut inbjudan. 

- Paintballen är även den färdigbokat och där återstår att sälja biljetter. 

- När våra efterträdare är valda är det bra om vi låter dem vara med på något möte eller 

annat arbete för sektionen för att de ska få en inblick.  

- I Familjens nollebok kan programloggorna användas istället för sektionsloggan då det ser 

konstigt ut att använda sektionsloggan när sektionen har bytt namn. En ny logga får tas 

fram av nästa års styrelse. 
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§11 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till onsdagen 25 april kl 17.15. 

§10 Mötets avslutande 
Ordförande Alexander Larsson avslutade mötet. 

 

Alexander Larsson   Eva Axelsson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Mehnaz Mashayeke   Roy Johansson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................

 

 


