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Logistiksektionen styrelsemöte 2013-04-11 
 

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 Lisa Roslund. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Mötet hade inga adjungeringar. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen §8 Gyllene moroten och §9 Genomgång av budget. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Kristoffer hade inget att informera. 
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- Oskar har varit på möte med Line Jepson på LiU- service angående klagomål om 

städmaskinen under tenta- p. Han har även mailat om de tomma korridorerna på plan 6 i 

Täppan och fått svar att det kommer att flytta in doktorander i dem.  

- Lisa har planerat SAFT med Elin.  

- Malin hade inget att informera. 

- Elin har bokat lokal och mat till SAFT samt tagit emot anmälningar till detta. 

- Daniel har varit på möte med Simon Malm och diskuterat om sektionens nya hemsida. Han 

har även varit på möte angående sittningen för alumner och studenter där preliminärt datum 

är satt till 19 november. 

- Stina har varit på möte med studievägledaren och diskuterat hur man ska göra för att 

förbättra för FTL logistikerna som stannar kvar i Norrköping.  Hon har även bara varit på 

möte tillsammans med Tobias Granquist, Clas Rydergren och en lärare angående en kurs som 

fått dåliga kursutvärderingar från studenterna.  

- Anna har fortsatt sin kontakt med SAS men då det kommit fram att FTL 3:orna redan åker på 

studiebesök till SAS kommer det planerade studiebesöket inte att bli av utan istället planeras 

eventuellt en gästföreläsning av SAS på LiU.   

- Therese hade inget att informera. 

- Victor har mailat Clas Rydergren då det varit problem med kursvalen på studentportalen. 

Han har även börjat lite med kursutvärderingarna. 

- Fredrik har sett till att det fanns folk representerade från sektionen under QuinTek. 

- Jonas har varit på Soft- möte samt informerar att studentfiket har tagit kontakt med honom 

och söker ordförande till deras styrelse. 

§8 Gyllene moroten 
Uppmuntran till den lärare som Logistiksektionen nominerade till Gyllene moroten kommer att ske 
efter att LinTek offentliggjort de nominerade. Mer diskussion kommer att ske på nästa styrelsemöte. 
 

§9 Genomgång av budget 
Kristoffer gick igenom budgeten för nästa verksamhetsår och styrelsen godkände denna med 
ändringen att höja SAFT och sänka sektionsaktiviteter. 

§10 Övriga frågor 
Oskar informerar att han blivit kontaktad av LiU- Tryck där de undrade om sektionen skulle vara 

intresserad av att ha en flyttbar soptunna som sektionen kan använda vid olika evenemang, som till 

exempel under styrelsens pizzakvällen, och som inte kostar något. Styrelsen tycker att detta verkar 

intressant och Oskar får i uppgift att kontakta LiU- Tryck och säga att Logistiksektionen skulle vara 

intresserade av detta.  

Styrelsen står bakom det beslut som Anna och Therese väljer att ta angående fortsatt samarbete 

med EDGB under LOGIN- dagarna.  
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§11 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas måndagen den 22 april 2013 klockan 17.15 i Tp. 54. 

§12 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 

 

Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Oskar Strömberg   Lisa Roslund 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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