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Logistiksektionens styrelsemöte 2013-12-03 

Tid 17:15-17:45, plats TP54 
 

Närvarande: 
 Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort 

Maria Modin, kassör 
 Valerie Dahl, studienämndsordförande KTS 
 Sofie Skeppstedt, studienämndsordförande SL 

Josefin Angvarson, intendent  
 Mikaela Ohlin, näringslivsansvarig 

Therése Ziedén, rekryteringsansvarig 
 Helena Berglund, arbetsmiljöombud 
 Oskar Strömberg, informationsansvarig 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
Till justeringspersoner valdes Oskar Strömberg och Therése Ziedén. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungeringar 
Mötet hade inga adjungeringar. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes utan tillägg. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
Mikaela: Mailkontakt med LiU-tryck angående hur broschyren för företag skall utformas. Frågan om 

vem som gör exakt vad kvarstår. Mailat Stina (SnOrdf FTL) rörande samarbete näringsliv – SnOrdf. 

 

Valerie: Examinatorsmöte samt möte med studievägledare då studievägledarna önskar att kontakten 

mellan dem och SnOrdf ska bli tätare. Programmeringsprojektet fortsätter, både KURT-värdering och 
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enkät har sammanställts. Skickat in kursutvärderingar till utbildningsansvariga på LinTek samt 

berörda examinatorer.  

Helena: Möte med Grön Sektion. Märkte stor skillnad i hur arbetet bedrivs i Norrköping gentemot 

Linköping och då främst med avseende på dess möjlighet till ökat engagemang tack vare mängden 

studenter.  

Josefin: Köpt fika. Arbetar vidare med pins samt med att ta fram tröjor till de nyligen invalda 

styrelsemedlemmarna.  

Maria: Bokfört och fakturerat i än större skala än vanligt tack vare LOGIN. 

Oskar: Utvärderar den nyligen genomförda alumni-middagen. Hjälp Therése med 

hemmissioneringseventet. 

Therése: Varit på Kunskapsgymnasiet och berättat om ingenjörsutbildningar för åk 1 och 2. 

Hemmissioneringseventet blev lyckat och engagemanget var stort. Arbetar med KTS-alumner för 

filmen till hemsidan.  

Sofie: Skickat in kursutvärderingar till utbildningsansvariga på LinTek samt berörda examinatorer. 

Lisa: Mailat med Nikita angående äskning till julbord. De har dock inte återkommit med något 

förtydligat äskningsdokument ännu. Köpt presentkort till projektledare Anna Pärsdotter, LOGIN. Höll 

tal på LOGIN-sittningen. Hjälpte till på LOGIN-frukosten. Skrivit Escorts text till sektionens hemsida. 

Lisa kommenterar även att hon är glad över att samarbete mellan styrelseposterna verkar fungera 

bra.  

§8 Övriga frågor 
Oskar har kollat upp var placering av budgeten som fastlades under vårmötet bör ligga och kommit 

fram till att den bör placeras tillsammans emd övriga styrdokument 

(http://logistiksektionen.se/styrelse/documents/). 

BESLUT: Ta bort projektledare för LOGIN från den gemensamma mailadressen.  

Oskar informerar om att projektledare för LOGIN fortfarande finns med i styrelsens gemensamma 

mailadress med styrelsen anser att detta inte är nödvändigt. Kallelser kommer dock att skickas ut 

som vanligt.  

BESLUT: Samtliga styrelsemedlemmar måste skriva sin respektive presentation innan 2013-12-10. 

Det är fortfarande några styrelseposter som ännu ej har en tillhörande presentation på sektionens 

hemsida vilket styrelsen anser är viktigt att åtgärda så snart som möjligt. Därför ska detta 

genomföras innan nästa veckas styrelsemöte. Den eller de som inte gjort detta innan dealine bjuder 

på glögg! 
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§13 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas 10/12 2013 klockan 17:15 i TP 54. 

§14 Mötets avslutande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet avslutat. 

 

Lisa Roslund    Sofie Skeppstedt 
Ordförande    SnOrdf SL, vice sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Oskar Strömberg   Therése Ziedén 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  .......................................................
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