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Logistiksektionen styrelsemöte 2014-04-29 

Tid 17:15-18:00 

Plats TP54 
 

Närvarande: 
 Lisa Roslund, ordförande 
 Valerie Dahl, studienämndsordförande KTS 
 Sofie Skeppstedt, studienämndsordförande SL 

Josefin Angvarson, intendent  
 Mikaela Ohlin, näringslivsansvarig 
 Therese Ziedén, rekryteringsansvarig 
  
 Nästa års styrelse: Andreas Wikström, Elias Strandell 

§1 Mötets öppnande 
Andreas Wikström förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Lisa Roslund och Mikaela Ohlin. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungeringar 
Andreas Wikström, Elias Strandell 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Ett godkännande av föregående mötesprotokoll bordlades då mötet inte var beslutsmässigt.  

§7 Rapporter och meddelanden 
Josefin – Mailat angående förrådsnyckel till sektionsrummet.  

Therese – Ingenting.  

Sofie – Sickat in utvärderingar och varit på utbildningsrådsmöte (UR-möte) där bland annat 

rekrytering av klassrepresentanter diskuterades.  
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Lisa – Skrivit sitt testamente och mailat.  

Valerie – Varit på UR-möte. Skickat in utvärderingarna till alla på sändlistan och var alltså den 

ansvarige SnOrdfen för detta vid denna utvärderingsomgång. Har även haft ett examinatorsmöte 

samt skickat testamentet till efterträdaren.  

Mikaela – Fixat med bil och tröjor till de mässor som kommer att besökas. Har haft videokonferens 

med SOAF. Med dem har logistiksektionen ett gratis samarbetsavtal – de kommer att marknadsföra 

oss och vice versa. Skrivit och skickat ut testamente. Fixat med mat och prat den 14e maj. Info 

kommer på Facebook snarast. 

§8 Samarbetsformen mellan Styrelsen och Nikita 
Lisa har mailat NiKita då Styrelsen vill att de ska vara med och diskutera frågan angående 

samarbetsformen Logistiksektionen och tjejföreningen emellan. Lisa fick ett utkast om hur deras 

upplösning ska se ut. Styrelsen är dock fortfarande intresserad av att diskutera frågan då NiKita i 

dagsläget har Logistiksektion-adress för mailen, stöttningsavtal samt medverkar under Nolle-p under 

Logistiksektionens namn. Tjejer är inte längre i minoritet och därför får man då inte enligt LinTek ha 

en tjejförening. Styrelsen skulle exempelvis kunna sponsra till aktiviteter som är för både tjejer och 

killar men inte om det bara riktas till ena könet.  Styrelsen har föreslagit en förening för alla kön men 

inte fått någon respons. Styrelsen kommer genom Lisa att skicka ytterligare ett mail och bjuda in 

NiKita till nästa möte. På detta möte kommer Styrelsen att ta ett beslut i frågan.  

§9 Mys med Styrelsen och BabyStyrelsen 
Datumet är satt till måndagen den 12e maj. Styrelsen har 2000 kronor budgeterat för någon typ av 

aktivitet. Förslag finns på att leka lekar för att lära känna både varandra men även styrelserna 

emellan. Josefin, Mikaela och Therese är intresserade av att anordna detta. Fler från gamla styret får 

vara med och planera om de vill. 

§10 Övriga frågor 
- Nya styret ska vara med i Nolle-boken och välkomna de nya studenterna med både bild och text. 

- I dagsläget endast fyra som åker med till mässan i Göteborg – Emma Brandin tillfrågas.  

- Angående Appsolut kan info postas på Facebook.  

- Ansökningssiffror inför hösten 2014; 

KTS 25 första hand,  

FTL 110 första hand,  

SL 65 första hand.  

Mer info finns på vhs.se. Använd UHR’s sökmotor för antagningsstatistik.  
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§11 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas måndagen den 5/5 2014 klockan 17:15 i TP54. 

§12 Vem bakar? 
Turen har nu kommit till Erik Ersk Andersson – grattis!  

§13 Mötets avslutande 
Andreas Wiström förklarade mötet avslutat. 

 

Andreas Wikström   Sofie Skeppstedt 
Blivande ordförande   SnOrdf SL, vice sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Lisa Roslund    Mikaela Ohlin 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  .......................................................
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