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Logistiksektionen styrelsemöte 2012-09-26 
 

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 
 Alexandra Gustafsson, festerichef Escort 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Viktor Westin och Daniel Strindlund. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
Mötet hade inga adjungeringar.  

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 8 Motion angående flytt av Logistiksetkionens 
höstmöte, § 9 Hjälp med grafisk profil, § 10 Sektionskväll, § 11 Alumnimiddag och § 12 Nya 
hemsidan. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Victor har varit på möte med Aida Nordman. 

- Daniel har varit på möte med ALUMNI- ansvariga. 
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- Therese hade inget att informera. 

- Alexandra hade inget att informera. 

- Kristoffer har varit på möte med näringslivsutskottet. 

- Fredrik har skickat ut mail angående rekryteringsutskottet samt varit hos KTS 1 och pratat om 

hemmissionering.  

- Anna hade inget att informera. 

- Malin hade inget att informera. 

- Viktor har pratat med Nämndordförande angående flygledarprofilen.  

- Jonas har haft mailkontakt med Martin Gollvik angående hos vilket program 

sammanslagningsbidraget från SL kommer att hamna samt varit på möte med LOGIN. Han 

har även skaffat fram en offert för styrelsetröjorna. 

- Lördagen den 23 september var styrelsen på utbildning som anordnades av LinTek i 

Linköping. 

 

§ 8 Motion angående flytt av Logistiksektionens höstmöte 
För att Escort ska hinna välja en festerichef, till Escort 2013, som ska röstas in i styrelsen på 
höstmötet krävs det att Logistiksektionens höstmöte ligger en vecka efter Escorts höstmöte.  Därför 
har det kommit in önskemål om att flytta Logistiksektionens höstmöte från den 15 oktober till den 31 
oktober. Styrelsen beslutar därför att flytta Logistiksektionens höstmöte till den 31 oktober klockan 
17.15 på Trappan. Elin får i uppdrag av avboka tiden den 15 oktober. 

 
§ 9 Hjälp med grafisk profil 
Styrelsen beslutar att ta hjälp för att fixa den grafiska profilen av den nya loggan. Jonas får i uppdrag 
att höra efter om det finns intresse hos GDK att hjälpa till och vad det i så fall skulle kosta. 

 
§ 10 Sektionskväll 
Inför sektionskvällen den 11 oktober beslutar styrelsen att SKF ska betala 4000 kr för att medverka 
under sektionskvällen. Detta pris är något som kommer att höjas om ett företag vill ha en 
helkvällsaktivitet. Jonas informerar om att Johan Wibaeus har tackat ja till att komma och föreläsa 
om inspiration under kvällen. Anna får i uppdrag att höra av sig till Innovationskontoret angående 
inspirationsföreläsning på sektionskvällen. Styrelsen beslutar även att Anders Peterson med flera 
lärare kommer att bjudas in till sektionskvällen men inte föreläsa då det inte kommer att finnas tid.  
 

§ 11 Alumnimiddag 
Daniel informerar att det kommer att anordnas varsin sittning för KTS 1, MT 1 och ED 1 tillsammans 
med ALUMNI. Datumet för KTS 1:s sittning var preliminärbokat till den 29 november. Då sittningen 
ligger nära efter LOGIN- sittningen beslutar styrelsen att Daniel får i uppdrag att titta på om 
sittningen går att flytta till vårterminen istället. 
 

 § 12 Nya hemsidan 
Styrelsen beslutar att det bör skapas en ny hemsida för sektionen och Daniel får i uppdrag att titta 
upp vilka olika alternativ det finns samt vad dessa kommer att kosta. 
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§8 Övriga frågor 
Kristoffer får i uppgift att forska kring prissättning för företag som är intresserade av annonsering på 

hemsidan. 

Styrelsen beslutar att det enbart kommer att köpas in huvtröja som styrelsekläder. 

§9 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas torsdagen 4 oktober 2012 klockan 17.15 i Tp. 54. 

§10 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Viktor Westin    Daniel Strindlund 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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