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Logistiksektionen styrelsemöte 2012-11-13 
 

Närvarande: 
 Jonas Hutter, ordförande 
 Erica Andersson, sekreterare 

Kristoffer Jansson, kassör 
 Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS 
 Viktor Westin, studienämndsordförande FTL 

Therese Wilson, intendent  
 Anna Pärsdotter, näringslivsansvarig 
 Fredrik Henning, rekryteringsansvarig 
 Daniel Strindlund, informationsansvarig 
 Frida Johansson, projektledare LOGIN 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Therese Wilson och Daniel Strindlund. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
Frida Johansson, projektledare LOGIN. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 8 Examensarbete, § 9 LOGIN ekonomi, § 10 Tacka för 
LOGIN och § 11 Prissättning. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Kristoffer har betalat räkningar samt informerar att Skill fortfarande inte har betalat sin 

faktura. 

- Daniel har haft möte med Stina Hörtin, som sitter i ALUMNI- utskottet, där de gick igenom 

hur databasen fungerar. 

- Frida har fixat det sista inför LOGIN- dagarna som hålls 14-15 november. 
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- Anna har skrivit ihop dokumentet angående prissättning samt haft kontakt med Jessica, 

sittande i LARM- kommittén, angående den grupp som skulle sättas ihop för att förbättra 

marknadsföringen av LARM i Norrköping. 

- Therese hade inget att informera. 

- Fredrik har varit på två möten med rekryteringsansvariga i N3 där de diskuterade om basåret. 

Han har även pratat med sitt utskott angående den 30 november då KTS har fått tid att prata 

om programmet med basårsstudenterna i Linköping.  Han informerade också att KTS- 

broschyrerna nu har kommit. 

- Victor har fixat med kursutvärderingarna som han fått in och skickat iväg dessa till de lärare 

det berör. 

- Viktor har förberett inför nämndmötet som hålls den 14 november samt utfört förändringar i 

urvalsprocessen för FTL. 

- Jonas har precis som Viktor förberett sig för nämndmötet som hålls 14 november. 

§8 Examensarbete 
Ghazwan Al-haji har hört av sig till Victor angående att han söker studenter från 5an som är 
intresserade av att göra ett examensarbete i hans forskningsprojekt som han håller på med. Victor 
får i uppdrag att höra av sig till Ghazwan att det är lättast om han själv skickar ut ett mail då det 
berör väldigt få studenter i Logistiksektionen. 
 

§ 9 LOGIN ekonomi 
Styrelsen uppmanar utskottet i LOGIN att följa sin budget. Utskottet får även fria händer att 
bestämma vad för typ av priser som delas ut på avslutningssittningen. 

§ 10 Tacka för LOGIN 
Styrelsen beslutar att Frida och hennes utskott kommer att tackas med biobiljetter på LOGINs 
avslutningssittning.  

§ 11 Prissättning 
Styrelsen godkänner Annas dokument om prissättning. 

§12 Övriga frågor 
Styrelsen beslutar att köpa in en extern hårddisk och Kristoffer får i uppgift att köpa in denna. 

Styrelsen beslutar att alla i styrelsen ska ha på sig sin styrelsetröja under LOGIN- dagarna. 

Adressen för fakturor och beställningar till Logistiksektionen är: 
Logistiksektionen, Linköpings Universitet, 60174 Norrköping 

§13 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas måndagen den 19 november 2012 klockan 17.15 i Tp. 54. 

 



 Logistiksektionen  Protokoll 
 Linköpings Universitet 2012-11-14 
 Tekniska högskolan 
 Liu Campus Norrköping 

 
  

 

Sekreterare: Erica Andersson, sekreterare@logistiksektionen.se 
Ordförande: Jonas Hutter, ordf@logistiksektionen.se 

 
Logistiksektionen – Linköpings Universitet – 601 74 Norrköping – http://www.logistiksektionen.se/ – Org. nr. 825003-5436 – Pg 157 85 10-8 

 

§14 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 

 

 

Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Therese Wilson   Daniel Strindlund 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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