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Logistiksektionen styrelsemöte 2013-01-21 
 

Närvarande: 
 Jonas Hutter, ordförande 
 Erica Andersson, sekreterare 
 Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS 
 Stina Odebo, studienämndsordförande FTL 
 Malin Norén, studienämndsordförande SL 

Therese Wilson, intendent  
 Anna Pärsdotter, näringslivsansvarig 
 Fredrik Henning, rekryteringsansvarig 
 Oskar Strömberg, arbetsmiljöombud 
 Elin Petersson, festerichef 3-cant 
 Lisa Roslund, festerichef Escort 
 Erik Andersson, general Familjen 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Malin Norén och Anna Pärsdotter. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Erik Andersson, general Familjen. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 8 UKÄ utvärderingar och § 9 Gyllene moroten .  

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Erik har varit på generalmöte och börjat fixa med nya Familjen. 

- Oskar har varit i kontakt med LiU-IT angående skrivarna samt tillsammans med övriga 

arbetsmiljöombud varit på möte med arkitekterna för LiU 2015 där det diskuterades hur 

förändringarna i Kåkenhus kommer att se ut. 
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- Fredrik har jobbat med sitt utskott i FTL och SL inför presentationen av programmen i 

Linköping. 

- Therese har försökt att beställa styrelsetröjor till de nya styrelsemedlemmarna men 

fortfarande inte fått tag på beställarna. 

- Stina har varit på UU-möte. 

- Victor har fixat med kursutvärderingar och skickat dessa till berörda lärare för kommentarer 

samt tillsammans med Martin Gollvik varit på möte på ITN angående Aida Nordman. 

- Lisa har varit på efterträdarlunch med Alexandra. 

- Elin har letat spons till 3Cants vårbal. 

- Malin har varit på UU-möte samt pratat med sina klassrepresentanter angående 

kursutvärderingar. 

- Anna har blivit kontaktad av två personer från olika företag angående intresse för att få 

bättre kontakt med universitetet. 

- Jonas har mailat ut till sektionsmedlemmarna att Anna Pärsdotter en den nya projektledaren 

för LOGIN. 

§8 UKÄ utvärderingar 
Styrelsen ställer upp och hjälper till med UKÄ utvärderingarna. Erica får i uppdrag att höra efter i KTS 

3 om det finns några personer som kan tänka sig att ställa upp och vara med på utvärderingen. Victor 

får i uppgift att sammanställa en lista på aktuella personer från de tre programmen.  

§9 Gyllene moroten 
Victor får i uppdrag att maila information till Daniel som han kan lägga upp på Logistiksektionens 

hemsida, facebook och twitter angående Gyllene moroten. Styrelsen får i uppdrag att höra runt 

bland studenter vilken lärare de tycker Logistiksektionen ska nominera. 

§10 Övriga frågor 
Fredrik får godkännande att belöna sitt utskott med exempelvis biobiljetter då de ställt upp och 

representerat LiU vid olika evenemang. 

Fredrik har fått en förfrågan om Logistiksektionen är intresserade av att medverka på en mässa för 

gymnasieelever i Linköping den 27 februari. Styrelsen tycker detta låter intressant och Fredrik får i 

uppgift att höra efter om det finns några i hans utskott som är intresserade att åka på detta. 

Kristoffer får i uppgift att till nästa möte presentera hur Logistiksektionens budget ser ut för tillfället. 

Denna ska även skickas ut till alla styrelsemedlemmar innan nästa möte så att alla hinner läsa igenom 

den innan mötet. 

En halvtidsutvärdering/ kick- off för styrelsen har preliminärbokats till onsdagen den 6 februari 

klockan 18.00 på Trappan. 

Under våren kommer SAFT att anordnas och Lisa och Elin får i uppgift att titta upp förslag på vad som 

skulle kunna göras.   
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Nästa sektionspub hålls den 7 februari på Trappan. Upplägget kommer att se ut som föregående 

sektionspub men Lisa och Elin får i uppdrag om det finns möjlighet att flytta upp livespelningen till 

övervåningen. 

§11 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas den 28 januari klockan 17.15 i Tp. 54. 

§12 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 

 

Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Malin Norén    Anna Pärsdotter 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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