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Logistiksektionen styrelsemöte 2012-09-19 
 

Närvarande: 
 Jonas Hutter, ordförande 
 Erica Andersson, sekreterare 

Kristoffer Jansson, kassör 
 Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS 
 Viktor Westin, studienämndsordförande FTL 
 Malin Norén, studienämndsordförande SL 

Therese Wilson, intendent  
 Anna Pärsdotter, näringslivsansvarig 
 Fredrik Henning, rekryteringsansvarig 
 Daniel Strindlund, informationsansvarig 
 Elin Petersson, festerichef 3-cant 
 Frida Johansson, projektledare LOGIN 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Malin Norén och Fredrik Henning. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
Frida Johansson, projektledare LOGIN. 

§5 Fastställande av föredragslista 

Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 8 Höstmöte, § 9 Sektionsförkortning, § 10 

Inspirationskväll, § 11 Annonsörer, § 12 Styrelsekläder, § 13 LOGIN, § 14 Prissänkning av LiTHanian 

och § 15 Ansökningar till FTL SnOrdf och festerichef för Escort. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
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§7 Rapporter och meddelanden 
- Frida informerar om att arbetet med LOGIN går framåt och att lokal preliminärbokats för 

sittningen. Mer information om LOGIN presenteras under § 13 LOGIN.  

- Anna har mailat SKF och SWECO angående inspirationskväll och företagskväll som togs upp 

på föregående möte. 

- Daniel har varit på ALUMNI träff samt lagt ut det vinnande bidraget i sektionsloggatävlingen 

på hemsidan. 

- Fredrik håller på att söka personer till sitt utskott, vill gärna ha mer ansökningar från SL 

studenter. Han har även varit på möte med de andra rekryteringsansvariga från Norrköping. 

- Elin har skaffat fram en offert till maten på Femmans fest. 

- Therese har försökt beställt LIU och LITH märken som tyvärr var slut för närvarande. 

- Malin har varit på IL-nämndens möte i Linköping samt haft möte med studievägledaren och 

andra studienämndsordförande i Norrköping. 

- Victor har varit på IL-nämndens möte i Linköping samt haft möte med studievägledaren och 

studienämndsordförande i Norrköping. Han informerar också om att problemet med 

sammanslagningsbidraget är löst. 

- Viktor har varit har varit på IL-nämndens möte i Linköping samt haft möte med 

studievägledaren och studienämndsordförande i Norrköping. Informerar också om att en 

lunch och utbildning för alla klassrepresentanter är inplanerade. 

- Kristoffer har blivit firmatecknare och har ändrat till det nya sektionsnamnet på banken samt 

ordnat pris till sektionsloggatävlingen. 

- Jonas har varit med Kristoffer på banken och står nu tillsammans med honom som 

firmatecknare.  Han har även varit på möte med ITN där det bland annat diskuterades om ett 

nytt datarum, Norrpolen, som kommer att öppnas på plan 4 i Täppan. Det diskuterades även 

att fler Lektorer har anställts och att It`s learning kommer att tas bort och ersättas av en ny 

plattform. 

§ 8 Höstmöte 
Styrelsen beslutar att preliminärboka Höstmötet till den 15 oktober klockan 17.15 på Trappan. 
 

§ 9 Sektionsförkortning 
Styrelsen beslutar att Jonas hör efter med LinTek om förutsättningar för att inte ha en förkortning för 
sektionsnamnet. 
 

§ 10 Inspirationskväll 
Inför inspirationskvällen den 9 oktober ska Anna höra av sig till Innovationskontoret angående 

företag som vill föreläsa under kvällen, Jonas hör av sig till Johan Wibaeus på SWECO, gammal 
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KTS:are, om det finns intresse för att komma på inspirationskvällen och Elin pratar med Anders 

Peterson om han kan tänka sig att komma och prata på kvällen samt om det finns intresse hos fler 

lärare. 

§ 11 Annonsörer  
Styrelsen beslutar att Daniel och Jonas följer upp vilka företag som ska finnas kvar på hemsidan med 

nuvarande sponsorkontrakt och Frida, projektledare för LOGIN, får i uppdrag att fixa nya 

sponsorkontrakt med företag som medverkar på LOGIN. 

§ 12 Styrelsekläder 
Styrelsen beslutar att Therese får i uppdrag att bestämma vilken skjorta som kommer att beställas.  

Hon kommer att maila ut måttabeller till alla i styrelsen, önskemål på storlek ska meddelas så fort 

som möjligt. 

§ 13 LOGIN 
Frida informerar om att LOGIN- dagarna kommer att genomföras den 14-15 november. En mässa 
kommer att hållas den 14 oktober och dagarna avslutas med en sittning den 15 oktober. Ett LOGIN- 
märke är snart klart och så fort den är färdig kommer dagarna att börja marknadsföras. Frida tar 
gärna emot förslag på hur LOGIN- dagarna kan marknadsföras och även förslag och önskemål på 
slutföreläsare och give away. Daniel får i uppdrag att marknadsföra LOGIN på sektionens hemsida. 
Preliminärt beslutas att äskningar för LOGIN uppgår till 85 000 kr, men summan kan komma att höjas 
till ungefär 105 000 kr med sammanslagningsbidrag.  Studienämndsordförande får i uppdrag att kolla 
äskningar för i år samt föregående år. Styrelsen beslutar att små ekonomsiska beslut kan tas av 
projektledaren själv men att större ekonomiska beslut tas av styrelsen.  Det beslutas även att en stor 
banderoll kommer att köpas in till LOGIN. 

§ 14 Prissänkning av LiTHanian  
 Det nya priset för en sida i LiTHanian är nu 850 kr och för en extra sida 1250 kr. Styrelsen beslutar 
därför att ändra sin medverka från tre till fyra nummer, två gånger under hösten och två under 
våren.  Styrelsen beslutar att medverka med en sida i novembernumret och den kommer att 
innehålla marknadsföring av LOGIN- dagarna, presentation av den nya sektionsloggan, information 
om sektionskvällen den 22 november och ett sammandrag från Mexicosittningen.   

§ 15 Ansökningar till FTL SnOrdf och festerichef för Escort. 
Valberedningen informeras om val av ny studienämndsordförande för FTL, general och kassör för 
Familjen samt festerichef för Escort.  

§ 16 Övriga frågor 
En lista över poster som går att söka i ALUMNI- utskottet kommer att skickas ut till medlemmarna. 
 
Therese och Jonas får i uppdrag att städa sektionsrummet ihop med övriga sektioner. 
 
Sektionen ska vara noggrann med att utvärderingspengarna för SL som gjordes när SL tillhörde N- 
sektionen ska se till att hamna hos N- sektionen. 
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§17 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas som lunchmöte onsdagen den 26 september 2012 klockan 

12.15 i Tp. 54. 

§18 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
Malin Norén    Fredrik Henning 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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