Logistiksektionen
Linköpings Universitet
Tekniska högskolan
Liu Campus Norrköping

Protokoll
2014-05-16

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-05-13
Tid 17:15-19:00
Plats TP54
Närvarande:
Lisa Roslund, ordförande
Erik Andersson, sekreterare
Maria Modin, kassör
Valerie Dahl, studienämndsordförande KTS
Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL
Sofie Skeppstedt, studienämndsordförande SL
Josefin Angvarson, intendent
Mikaela Ohlin, näringslivsansvarig
Therese Ziedén, rekryteringsansvarig
Oskar Strömberg, informationsansvarig
Helena Berglund, arbetsmiljöombud
Nästa års styrelse: Emma Brandin, Elias Strandell
NiKita 13/14: Elin Petersson, Jessica Szymasek, Frida Odenryd
LOGIN 2014: Karin Tyredal Wahlén

§1 Mötets öppnande
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet öppnat.

§2 Justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Therese Ziedén och Josefin Angvarson.

§3 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§4 Adjungeringar
Emma Brandin, Elias Strandell, Elin Petersson, Jessica Szymasek, Frida Odenryd, Karin Tyredal Wahlén

§5 Fastställande av föredragslista
Föredragningslistan godkändes.

§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
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§7 Rapporter och meddelanden
Mikaela: Fixat med Mat & Prat, fixade med mässan förra veckan, jobbat med aktiviteter för
styrelseaktiviteterna och varit på efterträdarlunch.
Valerie: Varit på efterträdarlunch, utvärderat tillsammans med ED och MT SnOrdfar, varit på middag
med SnOrdfar samt meddelat examinatorer.
Therese: Varit på efterträdarlunch och fixat med styrelseaktiviteterna.
Oskar: Mejlat och hjälp diverse människor som har haft problem med sina mejladresser.
Nina: Varit på utvärderingsmöte med Sofie, varit på en äskningsworkshop och varit på möte om en
FTL-kurs (TNFL05).
Maria: Betalat räkningar och fakturerat och kollar upp hur deklarationen ska gå till.
Karin: Haft kick-off med utskottet och har börjat arbeta med utskottet.
Josefin: Fixat med styrelseaktiviteterna.
Helena: Varit på efterträdarlunch, fixat med en AMO-enkät och ska ha ett möte med nästa AMO.
Sofie: Meddelat utbildningsansvarig om vilka kurser som ska utvärderas, varit på efterträdarlunch,
bokat in möten och varit på lunchföreläsning.
Erik: Varit på efterträdarlunch.
Lisa: Varit på efterträdarlunch, mejlat och kollat datum.

§8 Pluggstuga inför Tenta-P
Styrelsen beslutar att pluggstugan ska hållas måndagen den 26 maj, mellan klockan 15 och 19. Erik
fixar lokal, Josefin fixar kaffe och Oskar fixar evenemang på Facebook och hemsidan.

§9 Äskning
Efter äskningsworkshopen som Nina var på, har det beslutats att man ska utvärdera sina äskningar
inför överlämningen till nästa års styrelse. Detta för att nästa styrelse ska kunna ha riktlinjer och hur
de kan tänka på hur de ska äska. Deadline för detta är den 1 augusti.
Styrelsen beslutar därför att:
Upprätta en utvärdering av styrelsen 2013/2014 äskningar.

§10 NiKita
Det har varit en lång diskussion rörande om hur NiKitas framtid ska se ut. Logistiksektionen är
fortfarande en minoritet tjejer, speciellt på KTS-programmet. På kvällens möte kom styrelsen fram
till, tillsammans med NiKita 2013/2014, att man ska stärka samarbetet mellan styrelsen och NiKita.
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Mötet beslutar även att NiKita ska anordna tjejkvällen måndagen innan Nolle-Ps start. Mötet beslutar
även att:




Denna diskussion ska fortsätta med nästa års Logistikstyrelse 14/15 samt NiKita 14/15.
NiKita ska se över sina stadgar
Styrelsen 14/15 får besluta om de ska anordna någon aktivitet måndagen innan Nolle-Ps
start.

§11 Sektionspub
Styrelsen ska vara på Trappan 17:30 och ha på sig styrelsehoodies. Styrelsen beslutar att
subventionera matpriset med 50kr för de 80 första personerna som anländer till Trappan. Oskar
uppdaterar evenemanget.

§12 SAFT
Påminnelse om att svara på mejlet som Johanna skickade ut och glöm inte att tagga!

§13 Övriga frågor
Mikaela undrar om alla 1or får mejl som vi skickar ut. Det kan vara problem med mejllistorna.
Mikaela ska kontakta Oskar.
Nina undrar hur det går med näringslivsbroschyrerna. Mikaela har mejlat om detta men inte kommit
fram till mycket. Ansvaret kommer läggas på nästa års styrelse.
Styrelsen kommer anordna en grillkväll som börjar klockan 18 nästa onsdag. Det finns en budget på
ca 2000kr. Lisa skickar ut ett mejl till alla sektionsmedlemmar om information.
Helena har ett förslag om att bjuda på pizza under pluggstugan. Detta tyckte övriga i styrelsen var en
mycket bra idé och det finns pengar för detta. Lisa mejlar även ut information om detta.
Elias frågar om han kan hänga upp kataloger på anslagstavlan. Styrelsen tycker det inte är några
problem.

§14 Nästa möte
Då detta var det sista officiella möte kommer ett inofficiellt möte hållas nästa vecka, onsdag 21/5 på
Texas Longhorn klockan 12:15-13:00. Josefin bokar bord.

§15 Vem bakar?
Ingen behöver baka tills nästa vecka!

§16 Mötets avslutande
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet avslutat.
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