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Logistiksektionen styrelsemöte 120515 
 

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

Gustav Jonasson, intendent 
 Christoffer Håkansson, kassör 
 Maria Karlsson, näringslivsansvarig 
 Johan Mattsson, rekryteringsansvarig 
 Roy Johansson, informationsansvarig 
 Cisilia Hildebrand, arbetsmiljöombud 
 Victor Ottoson, festerichef 3Cant 
 Alexandra Gustafsson, festerichef 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 fastställdes med tilläggen §8 Val av rekryteringsansvarig och §9 Grillkväll. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Cisilia Hildebrand meddelar att resultatet av NSI-enkäten har kommit och hon har 

vidarebefordrat det till övriga styrelsen.   

- Christoffer Håkansson har hittat inbetalningskortet från Sweco och har därför varit på 

banken och betalat in det direkt. 
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- Johan Mattsson har ringt runt till alla som har sökt KTS i första- och andrahand i höst. Han 

försökte få dem till att komma och skugga en student. 

- Roy Johansson har varit på alumnimöte med Daniel Strindlund, nya informationsansvarige. 

De har även diskuterat hemsidan, om att den bör göras om så snart som möjligt och nytt 

domännamn måste fixas. Roy tycker att en helt ny hemsida är det bästa alternativet. 

- Alexander Larsson har ändrat i stadgarna så att de ska vara uppdaterade och klara. Har även 

varit på efterträdarmöte med de andra sektionsordförandena. 

§8 Val av rekryteringsansvarig 
Två intervjuer genomfördes under mötet med två intresserade personer. Efter två korta utfrågningar 

och noga överväganden valdes Fredrik Henning (KTS1, personnummer 920322-xxxx) till 

rekryteringsansvarig för nästkommande år . 

§9 Grillkväll 
Gustav handlar hamburgare med tillbehör till på grillkvällen på torsdag. Extra tårtorna utöver de som 

är från hemmissioneringen bestäms som överflödiga och köps därför inte. 

§10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor hanns med. 

§11 Nästa möte 
Detta var det sista officiella möte för styrelsen 11/12. Ett inofficiellt möte hålls på torsdag i samband 

med grillkvällen. 

§10 Mötets avslutande 
Ordförande Alexander Larsson avslutade mötet. 

 

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

 

 


