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Logistiksektionen styrelsemöte 2013-01-28 
 

Närvarande: 
 Jonas Hutter, ordförande 
 Erica Andersson, sekreterare 

Kristoffer Jansson, kassör 
 Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS 
 Stina Odebo, 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 
 Lisa Roslund, festerichef Escort 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Oskar Strömberg och Therese Wilson. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Mötet hade inga adjungeringar. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 8 LOGIN och § 9 Avstämning budget. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Kristoffer har gjort klart bokföringen för förra halvåret och jobbat med att få in de sista 

pengarna från LOGIN. 
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- Oskar har bokat rum på Trappan till styrelsens kick-off på den 6 februari samt varit på 

miljöombudsutbildning i Linköping. 

- Elin har tittat upp priser på Hugos till SAFT. 

- Lisa har pratat med Trappan angående om det fanns någon möjlighet att flytta upp live- 

spelningen till övervåningen på sektionspuben. 

- Stina har mailat med Viktor Westin, varit på efterträdarlunch med Malin och Victor samt 

utsätt nya klassrepresentanter. 

- Malin meddelar att hon har fått in alla kursutvärderingar från sina klassrepresentanter. Hon 

har även varit på Internat hos Nämnden i Linköping samt efterträdarlunch tillsammans med 

Stina och Victor. 

- Victor har varit på Internat hos Nämnden i Linköping, fixat med kursutvärderingar samt varit 

på efterträdarlunch med Stina och Malin. 

- Fredrik har skickat representanter från FTL och SL till Linköping för att presentera 

programmen för basårseleverna. Han har även haft kontakt med en person angående 

gymnasiemässan i Linköping den 27 februari och personen undrade om det fanns någon 

möjlighet ta med en ALUMN till mässan. 

- Anna har svarat på mail och kontaktat Tobias Granberg angående FTL. 

- Therese hade inget att informera. 

- Daniel har haft möte med Stina angående sittningen som skulle hållas i vår men informerar 

att den nu är flyttad till höstterminen istället. Han väntar även på den grafiska profilen från 

GDK. 

- Jonas har varit på möte med 3-Cant tillsammans med MT- och ED- sektionen. 

§ 8 LOGIN 
Anna informerar att Therese Wilson har blivit vald till vice projektledare för LOGIN. På mötet 

diskuterades det huruvida ett fortsatt samarbete med ED ska fortsätta eller om en ny samarbetsform 

ska användas till årets LOGIN. Anna får i uppdrag att ta vidare frågan till ett möte med projektledare 

för EDGB. 

§ 9 Avstämning budget  
Kristoffer informerade övriga styrelsemedlemmarna om hur Logistiksektionens budget ser ut för 
tillfället.   

§10 Övriga frågor 
Styrelsen godkänner 3-Cants sponsavtal för Vårbalen och kommer då sponsra med 5000 kronor. 

Avtalet ger möjlighet för sektionsmedlemmar att i förhand köpa biljetter till balen. 

Styrelsen beslutar att live- spelningen som hålls samma dag som sektionspuben på Trappan inte ska 

tas upp på övervåningen. 

 Elin får i uppgift att titta upp om det finns möjlighet att bjuda in någon som kan uppträda på 

sektionspuben nästa torsdag.  
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Jonas får i uppgift att fylla i en enkät om Logistiksektionen som skickats av Mjärdevi Science Park i 

Linköping. 

§11 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas onsdagen den 13 februari 2013 klockan 17.15 i Tp. 54. 

 

§12 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 

 

Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Oskar Strömberg   Therese Wilson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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