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Logistiksektionen styrelsemöte2012-10-17 
 

Närvarande: 
 Jonas Hutter, ordförande 
 Erica Andersson, sekreterare 

Kristoffer Jansson, kassör 
 Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS 
 Malin Norén, studienämndsordförande SL 

Therese Wilson, intendent  
 Fredrik Henning, rekryteringsansvarig 
 Daniel Strindlund, informationsansvarig 
 Oskar Strömberg, arbetsmiljöombud 
 Elin Petersson, festerichef 3-cant 
 Alexandra Gustafsson, festerichef Escort 
 Frida Johansson, projektledare LOGIN 
  

§1 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Oskar Strömberg förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Malin Norén och Kristoffer Jansson. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Frida Johansson, projektledare LOGIN. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 8 Utvärdering av sektionskväll, § 9 Problem med 
schemaläggarna, § 10 Höstmöte, § 11 Diskussionsunderlag från LinTek och § 12 Samarbetsavtal med 
Nikita. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Frida informerar att arbetet med LOGIN går bra och att schemat för båda dagarna är klara. 

Hon informerar också om att Servera har tackat nej till att hålla med fika under dagarna och 
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att de istället har hört efter hos COOP och ICA om de är intresserade. Sittningsbiljetterna till 

LOGIN- sittningen kommer att släppas efter Logistiksektionens höstmöte den 31 oktober. 

- Daniel har varit på möte med GDK tillsammans men Jonas och fixat med Logistiksektionens 

sida till nästa nummer av LiTHanian.  

- Fredrik har varit på möte med N3 där det diskuterades hur det ska rekryteras mer studenter 

till basåret. Han har även varit runt i klasserna och försökt hitta personer som vill åka på 

hemmissionering.  

- Jonas har varit på möte med GDK tillsammans med Daniel och medverkat på Femmans fest. 

Han har även varit på juridikutbildningsmöte med LinTek samt på ett möte med 

LinTekssektionsråd. 

- Malin har skickat ut en kursutvärderingsmall till alla SL:s klassrepresentanter samt gjort 

kursutvärderingar för SL 3, tillsammans med SL 3:s klassrepresentant, av kurserna i block 1. 

- Victor har varit på möte med Aida Nordman samt varit på programplaneringsmöte. 

- Kristoffer har både betalt och skickat ut fakturor. 

- Therese har lämnat ut overaller till ettorna. 

- Elin har hållit i Femmans fest och informerar att festen blev lyckad. 

- Alexandra har intervjuat och valt ut nya Escort. 

- Oskar har varit på Grönsektion- möte samt AMO- utbildning i Linköping där det bland annat 

diskuterades hur Grönsektion ska göras mer attraktivt. 

- Styrelsen anordnade en lyckad sektionspub på Trappan den 11 oktober. 

 

§ 8 Utvärdering av sektionskväll 
Alexandra har fått mail av Emma Hagström där styrelsen skulle göra en utvärdering angående 
sektionskvällen. Styrelsen informerar även att de är väldigt nöjda med kvällen. 

 § 9 Problem med schemaläggarna 
Victor får i uppdrag att kolla med programplaneringsgruppen hur schemaläggarna skulle kunna hålla 
sig bättre till blocken vid schemaläggning. 
 
 

§ 10 Höstmöte 
Styrelsen beslutar att föredragslistan på Höstmötet ska innehålla studentekos. Under mötet kommer 
det att bjudas på baguetter med röra samt kaffe och teé. Jonas får i uppdrag att ta med sig dator till 
mötet. Under mötet så bestämdes det att den nya projektledaren för LOGIN inte kommer att 
tillsättas innan höstmötet utan kommer att bestämmas innan LOGIN- dagarna som hålls 14-15 
november. Frida får i uppdrag att skriva en ansökan till projektledarposten för LOGIN som sedan 
styrelsen kommer att skicka ut till medlemmarna.   
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§ 11 Diskussionsunderlag från LinTek 
 Styrelsen har fått i uppdrag av LinTek att diskutera gemensamma ytor på skolan. Styrelsen kom fram 

till att det behövs mer studievänliga, funktionella möbler med eluttag i Täppan. Bland annat skulle de 

små runda borden vid sofforna på plan 4, 5 och 6 i Täppan behöva bytas ut till större och mer 

pluggvänliga bord då det är ont om pluggplatser under t.ex. tenta-p. Jonas får i uppgift att 

vidarebefordra dessa åsikter till Kårordförande.  

§ 12 Samarbetsavtal med Nikita 
Styrelsen beslutar att Therese får i uppdrag att diskutera med Nikitastyrelsen angående styrelsens 
avtal om sponspengar. Ordförande och kassör i Nikita kommer att bjudas in till ett styrelsemöte i 
november. 

§13 Övriga frågor 
Alexandra får i uppdrag att fixa ett facebookevent till höstmötet. 

Styrelsen beslutar att Logistiksektionen kommer att medverka i nästa nummer av LiTHanian med 

information om LOGIN- dagarna. 

§14 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas den 29 oktober2012 klockan 17.15 i Tp. 54. 

§15 Mötets avslutande 
Mötets ordförande Oskar Strömberg förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
Jonas Hutter    Erica Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Malin Norén    Kristoffer Jansson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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