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Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-17 

Tid: 17.15 – 19.10 

Plats: Tp41  

Närvarande:  

 Andreas Wikström, ordförande  

 Isabella Ostojic, sekreterare  

 Karin Ström, kassör  

 Therese Haga, studienämndsordförande KTS 

 Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL 

 Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande SL 

 AnnaSara Thörnberg, intendent  

 Andreas Lövdahl, rekryteringsansvarig  

 Elias Strandell, informationsansvarig  

 Linnea Persson, festerichef 3cant 

 Emma Brandin, arbetsmiljöombud  

 Karin Tyrendal, Login  

§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Andreas Wikström förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2 Justeringspersoner 

Emma och Nina valdes till justeringspersoner.  

 

§ 3 Mötets behöriga utlysande  
Mötet ansågs behörigt utlyst.  

 

§ 4 Adjungeringar  
Karin Tyrendal  

 

§ 5 Fastställande av föredragslista  
Föredragslistan godkänns. 
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§ 6 Föregående mötesprotokoll  
Ligger på driven  

§ 7 Rapporter och meddelanden  
Karin: Har varit tillsammans med snorfarna och Andreas W i Linköping och presenterat 

äskningen för 2015 och har bokfört.  

Therese: Har haft utvärderingsmöte med MT, KTS och ED. Vart på möte i Linköping. 

Elias: Fixat lite med hemsidan, informerat om WSP.  

AnnaSara: Bestämt pris på ovvar, mailat ut info om ovveprovning.  

Linnea: Spelat in sista delen av filmen.  

Isabella: Skrivit protokoll, spelat in sista delen av filmen. 

Nina: Har vart på Snorf-helg, vart på möten, haft kontakt med examinatorer.  

Emma: Vart på AMO-utbildning, ska på Grön Sektion möte.  

Eleonor: Vart på möte, vart på Snorf helg och vart i kontakt med examinatorer.  

Andreas L: Skrivit studentambassadör texten, jobbat med broschyrer och haft mailkontakt 

angående populärvetenskapliga veckan LiU. 

Andreas W: Vart på möte i Linköping, vart på möte angående sektionsrum, suttit med 

gruppkontrakt.  

§ 8 Login 

Full fart på planeringen, vart i kontakt med sponsorer. Sektionen ska betala för Logins 

annons i Lithanian.  

 

§ 9 Fastställande av gruppkontrakt 
Gruppkontraktet är nästan fullständigt, påföljderna ska skrivas klart, samt måste alla i 

styrelsen skriva upp sina andra åtaganden. Andreas W skriver ut kontraktet nästa vecka och 

alla ska skriva på det då.  

 

§ 10 Far och Flyg  
Trappan kräver att minst 30 personer köper biljett till en sittning för att man ska få hyra 

deras lokaler gratis, annars tillkommer en kostnad. Escort undrar om sektionen kan betala 

mellanskillnaden om det behövs. Escort vill även att styrelsen ska sponsra en delsumma på 

sittningsbiljetten för alla sektionsmedelmar.  

 

§ 11 Äskning - Escort  
Frågan bordläggs till nästa möte. Beslut ska tas då.  
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§ 12 Äskning – nuläge 
Mycket pengar finns redan äskade att användas. Pengar att använda till olika arrangemang 

och aktiviteter som pluggstugor, informationskväll och visionskväll. Styrelsen ska anordna en 

pluggkväll på tisdag den 23 september. Visionsdag planeras att hållas den 15 november.  

 

§ 13 Klassrepresentanter KTS 2  
I nuläget finns inga klassrepresentanter i KTS 2. Therese Haga ska prata med KTS 2 och 

försöka hitta klassrepresentanter på fredag. Samt finns bara en klassrepresentant i KTS 3.  

 

§ 14 Sektionspub  
Styrelsen ska visa sin presentationsfilm på puben, 30 kr matrabatt ska erbjudas de 30 första 

sektionsmedelmar som kommer till puben. 

 

§ 15 Foto programsidor 
Allt för fotograferingen ska planeras färdigt innan fotograferingen sker. Alice, Isabella och 

Elias har ansvar för planeringen. Elias ska kontakta David och fråga när han kan fotografera.  

 

§ 16 Informationsspridning  
Viktig information ska skickas via mail. Annan information ska spridas via Facebooksidan och 

hemsidan. Studierelaterade event, sådant som helt enkelt rör studenter på 

Logistiksektionen, ska spridas via Facebook. Föreläsningen ”Plugga smart” ska spridas via 

Facebooksidan och hemsidan. Nyhetsbrev kan i framtiden vara en bra kanal så studenterna 

får reda på vad styrelsen gör.  

 

§ 17 Femmans fest - betalning  
11 st sektionsmedlemmar har köpt biljett till Femmans fest, 3cant ska skicka faktura till 

Logistiksektionen för spons. Linnea, festerichef för 3cant, vill även att sektionen ska betala 

antingen sektionssumman för Femmans fest eller hela sittningsbiljetten. Beslut: Styrelsen 

beslutar att Linneas sittningsbiljett ska betalas.  

 

§ 18 Spons 
Frågan bordläggs till nästa möte.  
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§ 19 Övriga frågor  

 Ovveprovningen kommer ske imorgon mellan 17.00  - 20.00, Andreas och Isabella ska 

hjälpa AnnaSara och Karin.  

 På sektionspuben kommer även styrelsemedlemmarna få matrabatt.  

 Det har vart problem att maila via maillistorna på sista tiden , Elias ska försöka lösa 

detta.  

 Linwin ska eventuellt komma nästa vecka.  

 Till Logistiksittningen ska Logistiksektionen sätta upp planscher. Förfrågan om spons 

ska tas upp med olika tryckfirmor.  

 Ett avtal om spons för Nikita har lagts fram.  

 Sms gruppen ska hållas till information och inte användas till ”spam”.   

 

§ 20 Vem bakar? 
Therese fixar fika till nästa möte.  

 

§ 21 Nästa möte 
24 september 17.15 

 

§ 22 Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
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____________________   _____________________ 

Isabella Ostojic    Andreas Wikström  

 

____________________   _____________________              

Emma Brandin    Nina Alfredsson  
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