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Logistiksektionen styrelsemöte 2012-10-29 
 

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 
 Oskar Strömberg, arbetsmiljöombud 
 Elin Petersson, festerichef 3-cant 
 Frida Johansson, projektledare LOGIN 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Therese Wilson 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 Sektionspub 22/11, § 9 Höstmöte, § 10 Äskningar 
och § 11 Prisuppgifter annonsering. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
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§7 Rapporter och meddelanden 
- Therese informerar att styrelsetröjorna inte hinner komma innan sektionens höstmöte som 

det var beräknat utan beräknas komma till den 1 november. Någon form av kompensation 

kommer att ges på grund av denna försening. 

- Fredrik har varit på hemmissionering.  

- Oskar hade inget att informera. 

- Frida informerar att det sista håller på att fixas inför LOGIN samt att problemet med 

sponsring av fika inte har löst sig än med att de ska på möte med COOP på torsdag. 

- Kristoffer har bokfört och betalat fakturor. Han informerar också att han har haft kontakt 

med Skill angående en faktura för annonsering på hemsidan som de inte har betalat. 

- Anna hade inget att informera. 

- Malin har skickat mail till sina klassrepresentanter. 

- Daniel har skickat in Logistiksektionens sida till LiTHanian. 

- Victor har skickat mail till sina klassrepresentanter. 

- Viktor har pratat med skolan i Malmö samt skickat ut mail till sina klassrepresentanter. 

- Elin har anordnat Halloweenfesten på Trappan. 

- Jonas har skrivit ett utdrag till äskningarna samt skrivit två propositioner till höstmötet. 

§8 Sektionspub 22/11 
Styrelsen beslutar att sektionspuben den 22 november inte kommer innehålla några föreläsningar 

utan vara mer som en vanlig pubkväll med pingis och sällskapsspel. Oskar får i uppdrag att kolla upp 

om det går att låna TV-spel från Trappan. 

§9 Höstmöte 
Oskar och Elin får i uppdrag att pricka av alla anmälda innan mötet börjar. Erica får i uppdrag att fixa 
en powerpoint till mötet. 
 

§ 10 Äskningar 
Styrelsen godkänner äskningarna med några ändringar. 
 

§ 11 Prisuppgifter annonsering 
Företaget Deloitte AB har hört av sig till Anna angående ett arrangemang som de skulle vilja anordna 
i november och som vänder sig till KTS 4 och KTS 5. Styrelsen beslutar att Deloitte AB får göra ett 
mailutskick om detta till de berörda klasserna till en kostnad av 2 000kr. Anna får även i uppdrag att 
höra av sig till övriga näringslivsansvariga i Norrköping samt LinTeks näringslivsansvarige för att 
kunna ta fram ett förslag på prissättning av annonsering. 
 

§ 12 Övriga frågor 
Jonas och Kristoffer får i uppdrag tillsammans med Familjens kassör, Oskar Löf, att gå till banken och 

ta reda på om det finns någon möjlighet att flytta över Familjens bankkonto från Swedbank till 

Nordea. 
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Frida får i uppdrag att skriva ihop en ansökan till projektledare för LOGIN som hon skickar till Anna 

som i sin tur skickar ut detta till alla i sektionen. Styrelsen kommer sedan att hålla i intervjuer och 

bestämma den nya projektledaren för LOGIN- dagarna 2013. 

Facebookeventet ”Logistiksektionen köp och sälj” kommer att förlängas tills dess att sektionen fått 

en ny hemsida där ett forum för att köpa och sälja böcker kan ordnas. 

Nikitas ordförande och kassör kommer att bjudas in till nästa styrelsemöte för att ta beslut angående 

sponsavtalet från styrelsen. 

§9 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas onsdagen den 7 november 2012 klockan 17.15 i Tp. 54. 

§10 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Therese Wilson   Fredrik Henning 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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