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Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-03 

Tid: 17.15 – 18.15 

Plats: Tp41  

Närvarande:  

 Andreas Wikström, ordförande  

 Isabella Ostojic, sekreterare  

 AnnaSara Thörnberg, intendent  

 Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande SL 

 Andreas Lövdahl, rekryteringsansvarig  

 Elias Strandell, informationsansvarig  

 Therese Haga, studienämndsordförande KTS  

                         Linnea Persson, festerichef 3Cant  

 

 

 Therése Zeidén, ordförande Nikita 

 Emma Tapani, efterträdare  

 Carolina Altenstedt, efterträdare 
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§ 1 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Andreas Wikström förklarar mötet öppnat.  

 

§ 2 Justeringspersoner 
AnnaSara Thörnberg och Linnea Persson och valdes till justeringspersoner.  

 

§ 3 Mötets behöriga utlysande  
Mötet ansågs behörigt utlyst.  

 

§ 4 Adjungeringar  
Therése Zeidén, Carolina Altenstedt och Emma Tapani.  

 

§ 5 Fastställande av föredragslista  
Föredragslistan godkänns med tillägg att §8 Login styrks och att § 16 Sketionspub blir § 

8 Sketionspub och § 16 Äskning Nikita – Ladies Night  blir § 9 Äskning Nikita – Ladies 

Night och § 19 Pluggstuga läggs till.  

 

§ 6 Föregående mötesprotokoll 
Inte blivit justerat av alla justeringspersoner, ska röstas igenom nästa möte.  

 

§ 7 Rapporter och meddelanden 
Andreas L: Vart på ett rekryteringsmöte, det har bestämt att alla rekryteringsansvariga 

ska åka och prata med elever på gymnasieskolor i närområdet. Fått utkast på 

programbroschyrerna för FTL och SL. Varit på kunskapsgymnasiet och föreläst om LiTH.  

Linnea: Hållit på med affischer till sektionspuben och sittningen. Godkänt kontrakt till 

Logistiksittningen. Bestämt pris för sittningen.  

AnnaSara: Vart på möte och styrelsekickoff, hållit i kickoffen.  

Elias: Gjort affischen för sektionspuben. Gjort enkät och evenemang för infolunchen 

imorgon. Uppdaterat hemsidan.  

Therese: Varit på PPG möte, varit styrelsekickoff, skickat in alla utvärderingar till 

nämnden och LinTek.  

Eleonor: Varit på PPG möte, skickat in alla utvärderingar, haft lunch med alla 

klassrepresentanter.  

Andreas W: Kollat på kontrakt med Escort om avslutningsmiddag. Pratat med Login 

utskottet om vad de tyckte om styrelsens engagemang under login. Varit på OR möte.  

Isabella: Skrivit protokoll och skickat kallelse, kollat posten.  
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§ 8 Sektionspub  
Linnea har fått höra att studenterna vid Logistiksektionen tyckte att stängningstiden för 

puben var tidig. Beslut: Styrelsen beslutar att puben ska hållas öppen till 24.00.  

 

§ 9 Äskning Nikita – Ladies Night 
Frågan bordläggs till nästa möte.  

 

§ 10 Avstämming äskning  
Frågan bordläggs till nästa möte.  

 

§ 11 Ex-jobbannonser  
Beslut: Styrelsen beslutar att lägga ut ex-jobbs annonser via sociala medier och på 

hemsidan. När annonsen lägga ut ska det alltid vara samma standard. Information- och 

marknadsföringsansvarig är ansvarig för standarden och denna skapas efter mötet. 

Standarden kan ändras fortlöpande utan att ett nytt beslut behöver tas.   

 

§ 12 Sittning 
Linnea har skapat en lista på driven där man kan lägga upp de dagar när man har tentor 

för att förenkla bestämmandet av biljettförsäljning. Isabella och Andreas L är ansvariga 

för filmen till sittningen, Linnea och AnnaSara är ansvariga för sången som ska skrivas.  

 

§ 13 Roll-Up 
Alice har fått offert på Roll-Up, en billigare variant och en dyrare variant. Andreas W ska 

kolla upp om vi kan äska pengar för Roll-Ups.  Frågan om att ta fram en ny Roll-Up där 

Logistiksektionens logga är med har också kommit fram.  

 

§ 14 Näringslivsbroschyr  
Andreas informerade att Alice har fått en offert på broschyrerna, för äskningen kan vi få 

ca 1000 broschyrer. Alice ska fråga om en ny offert på 500 broschyrer.  

 

§ 15 Förråd  
Andreas ska kolla upp tillsammans med de andra ordförandena i Norrköping om det 

finns möjlighet att hyra rum på skolan och använda som förråd.   

 

§ 16 Hemsidan  
Styrelsen har hört att medlemmarna tycker att hemsidan borde uppdateras. Beslut: 
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Styrelsen beslutar att möjligheterna att skapa en ny hemsida ska undersökas.  

 

§ 17 Program-Pins  
AnnaSara undrar när Program-pinsen ska ges ut. Beslut: Styrelsen beslutar att program-

pinsen ska delas ut på en pluggstuga eller vid annat tillfälle.  

 

§ 18 Jobbannonser  
Frågan bordläggs till senare.  

 

§ 19 Pluggstuga  
En pluggstuga ska anordnas den 15 december. I samband med pluggstugan ska även en 

infokväll hållas. Beslut: Styrelsen beslutar att hålla en pluggstuga och infokväll den 15 

december från 15.00 -  19.00.  

 

§ 20 Övriga frågor 
Diskussionskvällen- diskussionskvällen som skulle hållas den 1 december fick skjutas 

upp och ska hållas i v.5 istället.  

Väskorna- vissa undrade hur det gick med väskorna, AnnaSara berättade att Alice håller 

på och letar företag som kan tänka sig vara med på väskorna.  

Sektionstavlan – sektionstavlan ska uppdateras.  

 

§ 21 Vem bakar  
Isabella bakar till nästa möte.  

 

§ 22 Nästa möte 
Nästa möte ska ske nästa vecka, datum för nästa möte meddelas i kallelse.  

 

§ 23 Mötets avslutande 
Mötets ordförande Andreas Wikström förklarar mötet avslutat.  


