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Logistiksektionen styrelsemöte 2013-02-13 
 

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 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Fredrik Henning och Daniel Strindlund. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Mötet hade inga adjungeringar. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 8 Kick-out Näringslivsutskott, § 9 Vårmöte, § 10 Byte 

av nya loggan, §11 Alumnipub, § 12 Sponsring till Ladies Night och § 13 Studiebesök. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Anna har varit på möte med Tobias Granberg och Stefan Engevall tillsammans med Stina. 

Hon har även haft kontakt med mässansvarig för Logistikmässan i Göteborg som hålls i slutet 

av maj. 
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- Victor har fixat det sista med kursutvärderingarna samt tillsammans med Malin varit på möte 

med Martin Gollvik. 

- Elin har anordnat med sektionspuben den 7 februari. 

- Kristoffer har haft kontakt med Ericsson angående en obetald faktura från LOGIN- dagarna.  

- Stina har tillsammans med Anna varit på möte med Tobias Granberg och Stefan Engevall. 

Hon har även varit på UU- möte, fixat med kursutvärderingar och haft ett möte med Tobias 

Granberg angående FTL programmet. 

- Oskar har anmält de felanmälningar han har fått in samt hjälpt med saker kring 

sektionspuben. 

- Fredrik har informerat om hemmissioneringar samt varit på lunchmöte med sitt utskott på 

Laxholmen.  

- Daniel meddelar att han nu har fått den grafiska profilen från GDK. 

- Therese har beställt styrelsetröjor till Lisa och Stina. 

- Malin har varit på möte med Martin Gollvik tillsammans med Victor och fixat det sista med 

sina kursutvärderingar.  

- Jonas har varit på sektionsordförandeträff där det diskuterats om samarbete med LinTek 

samt varit på LARM- bankett i Linköping. 

- Styrelsen har varit på kick- off med de nya styrelsemedlemmarna samt anordnat en 

sektionspub på Trappan. 

§8 Kick-out Näringslivsutskott  
Styrelsen beslutar att ge 1500 kr till Näringslivsutskottets kick- out. 

 

§9 Vårmöte 
Logistiksektionens vårmöte preliminärbestäms till den 17 april klockan 17.30 i Tp1. 

 

§10 Byte av nya loggan 
Daniel får i uppdrag att maila kårservice angående byte av den nya loggan på liu- korten. 

 

§11 Alumnipub  
Daniel får i uppgift att höra av sig till alumnerna i hans nätverk och se efter om det finns något 
intresse för en alumnipub.  
 

§12 Sponsring till Ladies Night 
Styrelsen beslutar att inte sponsra något till Ladies Night då det redan finns ett pris utsatt på 
sittningsbiljetterna. Styrelsen föreslår istället att Nikita utnyttjar de redan utbetalda pengarna från 
sektionen. 
 

§13 Studiebesök 
Anna tar gärna emot förslag på företag som skulle kunna vara intressanta för Logistiksektionens 

medlemmar att åka till för ett studiebesök.  
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§14 Övriga frågor 
Styrelsen står fast i sitt beslut att sponsra 3-Cants vårbal med 5 000 kr mot reklam och 30st 

reserverade platser för sektionen, även att ED- sektionen dragit sig ur. 

Daniel får i uppdrag att maila ut den grafiska profilen med mallar från GDK till styrelsemedlemmarna. 

Om någon har en åsikt om ändringar ska dessa mailas till Daniel innan nästa styrelsemöte. 

Styrelsen beslutar att flytta sektionens sista sektionspub från den 11 april till den 25 april. 

§15 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas onsdagen den 20 februari 2013 klockan 17.15 i Tp. 54. 

§16 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 

 

 
Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Fredrik Henning    Daniel Strindlund 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  .......................................................
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