
 Logistiksektionen  Protokoll 
 Linköpings Universitet 2012-12-02 
 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 

 

 

Logistiksektionen styrelsemöte 2012-11-29 
 

Närvarande: 
 Jonas Hutter, ordförande 
 Erica Andersson, sekreterare 
 Therese Wilson, intendent  
 Anna Pärsdotter, näringslivsansvarig 
 Daniel Strindlund, informationsansvarig 
 Oskar Strömberg, arbetsmiljöombud 
 Elin Petersson, festerichef 3-cant 
 Alexandra Gustafsson, festerichef Escort 
 Stina Odebo, studienämndsordförande FTL 2013 
 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Alexandra Gustafsson och Oskar Strömberg. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Stina Odebo, studienämndsordförande FTL 2013. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 8 Spons till 3Cants vårbal, § 9 Kostnad för protokoll,   
§ 10 Avtal Escort och § 11Nyhetsbrev. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Anna har varit på möte med Daniel, Therese och Elin angående utformningen av 

Logistiksektionens nya hemsida. Hon har även fått svar på mailet hon skickade till Tobias 

Granberg angående vad det finns för företag som skulle kunna bjudas in till ett 

kvällsevenemang för Flyglogistikerna. 

- Therese hade inget att informera. 

- Alexandra hade inget att informera. 
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- Daniel har varit på möte med Anna, Therese och Elin angående den nya hemsidan. Han har 

efter mötet satt ihop en kravlista över var som ska finnas på hemsidan. Denna information 

kommer att skickas till olika företag för att se vad dessa kan erbjuda för olika alternativ på 

hemsidor innan någon anlitas. 

- Oskar har varit på AMO-möte samt informerar att om det finns trasiga mikrovågsugnar i 

lunchrummen ska man ta kontakt med LOKE. 

- Elin har fixat med styrelsens sektionspub som anordnades den 22 november på Trappan. 

- Jonas informerar att LARM har skickat ut en inbjudan till styrelsen angående deras bankett 

den 12 februari som anordnas i samband med LARM-dagarna i Linköping. Han har även 

tillsammans med Astrid Adelsköld, sittningsansvarig Escort 2012, fixat ett sponsavtal för 

Escort. 

- Styrelsen anordnade en sektionspub på Trappan den 22 november. 

§8 Spons till 3Cants vårbal 
Då 3Cants äskningar inte godkändes i Nämnden söker de istället spons till vårbalen från sektionen. 

Styrelsen är positivt inställda till detta men avvaktar för tillfället och ger 3Cant i uppdrag att 

sammanställa de olika sponsförslagen. Jonas får i uppdrag att höra efter hur de andra sektionerna 

ställer sig till detta. 

§9 Kostnad för protokoll 
Styrelsen beslutar att sektionen står för utskriftskostnader som rör sektionsarbete. 
 

§10 Avtal Escort 
Styrelsen beslutar att godkänna sponsavtalet med Escort. 
 

§11 Nyhetsbrev 
Styrelsen beslutar att avvakta med Nyhetsbrev tillsvidare. 

§12 Övriga frågor 
- Anna får i uppdrag att maila Tobias igen och be honom ge förslag på vad som skulle kunna 

anordnas för FTL.  

- Oskar får i uppdrag att ta med sig frågor angående de nya skrivarna till nästa AMO-möte. 

Därefter får han i uppdrag att sammanställa dessa svar och sedan skicka ut dessa till 

sektionsmedlemmarna. 

- Daniel får i uppdrag att skicka ut en påminnelse angående att söka till projektledare för 

LOGIN 2013.  

§13 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas tisdagen den 4 december 2012 klockan 17.15 i Tp. 54. 

§14 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 
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Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Alexandra Gustafsson   Oskar Strömberg 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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