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Logistiksektionen styrelsemöte 2014-02-26. 

Tid 17:15-19:00, plats TP54 
 

Närvarande: 
 Lisa Roslund, ordförande 
 Erik Andersson, sekreterare 

Maria Modin, kassör 
Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL 

 Valerie Dahl, studienämndsordförande KTS 
Josefin Angvarson, intendent  

 Mikaela Ohlin, näringslivsansvarig 
 Therese Ziedén, rekryteringsansvarig 
 Johanna Johansson, festerichef 3-cant 
 Helena Berglund, arbetsmiljöombud 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
Till justeringspersoner valdes Maria Modin och Therese Ziedén. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungeringar 
Mötet hade inga adjungeringar. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen §15 Biljetter till Vårbalen 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
Maria: Fått in fakturor, kan nu skicka till nämnden. 

Therese: Gjort om nuvarande powerpoints för de som hemmissionerar. 

Helena: Varit på AMO-möte om hur man ska bemöta personalen på Campus. 
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Valerie: Möte med ED och MT SnOrdf för att diskutera om att gemensamt göra kursutvärderingar. 

Nina: Möte med Logistik-SnOrdf, var på UR-möte igår (25/2). 

Mikaela: Näringslivsmöte i Norrköping. Ska börja kolla på eventuella aktiviteter vi kan göra för våra 

medlemmar (liknande som N-sektionen hade: kvällskurser gratis). 

Lisa: Mailat valberedningen. Även haft mailkontakter angående FuM, har blivit en del strul. 

§8 Pizzafrågestund 
Förra årets styrelse hade en pizzafrågestund där medlemmar fick pizza och fick information om alla 

poster inom styrelsen. Styrelsen 13/14 vill göra något liknande och efter diskussion kom vi fram till 

att tisdagen den 4 mars, lunchen (12-13), ska de som kan i styrelsen stå på antingen våning 3 eller 5 i 

Täppan och ge kaffe och besvara frågor som medlemmar har. Maria och Lisa fixar så att kaffe ordnas.  

§9 Mail från KSM-studenter 
Oskar hade fått ett mail från några KSM-studenter som villa att vi skulle skicka ut en undersökning till 

alla på FTL-programmet. Styrelsen tyckte det inte var några konstigheter så de får maillistan till FTL. 

§10 Logistikmässan 
Då vi har fått reda på att kostnaden för att ställa ut på mässan överskrider vad vi har budgeterat för 

får vi kolla på andra lösningar, eventuellt ett samarbete med Liu. Mikaela kollar upp detta. 

§11 Vårmötet 
Styrelsen diskuterar vad man kan bjuda för något ätbart på vårmötet till våra medlemmar. Efter lite 

diskussion kom styrelsen fram till att baguetter är lämpligast. Lisa kollar upp detta. 

§12 Gyllene Moroten 
Styrelsen fick bara in två nomineringar till Gyllene Moroten (Claes Algström, TNIU75 och Joakim 

Ekström, TNSL05). Då enbart Erik, Josefin och Nina haft dessa två under det senaste året fick de 3 

rösta och vinnaren blev Claes Algström. Erik och Josefin fixar att nomineringen skrivs och skickas in.  

§13 Verksamhetsdokumentet 
Lisa har kollat över verksamhetsdokumentet och sett att det behöver uppdateras. Lisa tar på sig 

ansvaret att skriva om och uppdatera dokumentet. 

§14 FTLs framtid 
Då det har kommit fram att LFV kommer säga upp sitt avtal med Linköpings Universitet kommer det 

inte tas in några ansökningar till nuvarande FTL (Flygtrafik och Logistik). Dock kommer Universitet att 

se över programmet och eventuellt byta namn, men behålla programmet utan Flygledarprofilen.  

Nu på fredag (28/2) mellan klockan 12-13 kommer ett möte hållas i TP1 där mer information om 

detta kommer att ges ut. 
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§15 Biljetter till Vårbalen 
Johanna undrar om hur biljetterna skall släppas till Logistiksektionen. Förra året mailade 3Cant och 

medlemmarna fick vara snabba för att få sin biljett ”reserverad”. Styrelsen tycker att detta låter 

vettigt och godkänner att 3Cant köer på lika ”först till kvarn”. 

§16 Övriga frågor 
Josefin hade en fråga om hur pinsen ska delas ut. Lättast, tycker styrelsen, är att dela ut dessa på en 

rast. Josefin kollar upp detta. 

Då Robban gjorde ett otroligt bra arbete på sittningen där han underhöll med underbar musik vill 

styrelsen besluta att: 

 -Ge Robban, som tack, ett presentkort på 1000 SEK på 4Sound. 

§17 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas måndagen 3/3 – 2014 klockan 17:15 i TP54. 

§18 Mötets avslutande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet avslutat. 

 

Lisa Roslund    Erik Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Maria Modin    Therese Ziedén 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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