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Logistiksektionen styrelsemöte 120508 
 

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

Gustav Jonasson, intendent 
 Christoffer Håkansson, kassör 
 Cisilia Hildebrand, arbetsmiljöombud 
 Alexandra Gustafsson, festerichef Escort 

Nästa års styrelse: Jonas Hutter, Erica Andersson, Kristoffer Jansson, Anna Pärsdotter, 
Frida Johansson, Daniel Strindlund, Therese Wilson, Oskar Strömberg & Elin Petersson. 

  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Alexander Larsson förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Alexandra Gustafsson och Viktor Westin. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigen utlyst. 

§4 Adjungerigar 
Nästa års styrelse var adjungerad vilket innebär att de inte har någon rösträtt. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan fastställdes med tillägget §8 Handlingsplan. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll saknade en underskrift och godkänns därmed på nästa möte. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Gustav Jonasson har handlat mat till sektionsdagen och även fika till dagens möte. 

- Cisilia Hildebrand har haft Grön sektionsmöte med representanter från miljövetarna och 

socionomerna. De kom fram till att det är kaffet som kan åtgärdas i första hand. 

- Christoffer Håkansson har betalat för paintballen. 

- Mehnaz Mashayeke har varit på möte för uppföljning av riktlinjer för studiebevakningen för 

nästa år. Det är även bestämt att Kandidatarbete blir av 2013 och mer information kommer 

så småningom. 
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- Viktor Westin har varit på UU-möte där de meddelade att terminstiderna eventuellt kommer 

ändras redan i höst. I så fall kommer Tenta-p infalla i januari vilket kommer innebära problem 

för flygledarna som ska fortsätta nere i Malmö.  

- Alexander Larsson har skrivit på samarbetsavtal med LinTek och har haft efterträdarlunch 

med Jonas.  Alexander ska ha en diskussion med LinTek angående medlemskap för FTL:arna 

nere i Malmö på onsdag.  

- Alexandra Gustafsson berättar om Escorts nya kläder som visas på bilden. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

§8 Handlingsplan 
Cisilia berättar att allt i handlingsplanen som upprättades inte har uppfyllts. För att följa upp 

handlingsplanen bättre behöver information om denna spridas i sektionens utskott för att alla ska 

veta vad som behöver göras och därmed diskuterar miljöfrågor mera.   

§9 Övriga frågor 
- Alexander har fått ett mail angående en idébank för examensarbeten från Pelle Boberg från 

Energikontoret, Regionförbund Örebro. Det fanns en del intressanta men ganska outvecklade 

idéer. 

- Alexandra påminner om att på nästa sektionsmöte ska en ändring i verksamhetsdokumentet 

röstas igenom. Punkterna om aktivitetsutskottet ska tas bort. 

- Testamenten till våra efterträdare ska gärna skrivas så snart som möjligt och lämnas över. 

§10 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till tisdagen 15 maj kl 12.15. 
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§11 Mötets avslutande 
Ordförande Alexander Larsson avslutade mötet. 

 

Alexander Larsson   Eva Axelsson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Alexandra Gustafsson   Viktor Westin 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................

 

 


