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Logistiksektionens styrelsemöte 2015-01-28
Tid: 17.15 – 18.45
Plats: Tp41
Närvarande:
Andreas Wikström, ordförande
Isabella Ostojic, sekreterare
AnnaSara Thörnberg, intendent
Emma Brandin, arbetsmiljöombud
Andreas Lövdahl, rekryteringsansvarig
Linnea Persson, festerichef 3Cant
Emma Tapani, studienämndsordförande FTL
Carolina Altenstedt, festerichef Escort
Alice Jensen Kjellberg, alumniansvarig
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§ 1 Mötets öppnande
Mötets ordförande Andreas Wikström förklarar mötet öppnat.

§ 2 Justeringspersoner
Emma B och Emma T valdes till justeringspersoner.

§ 3 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§ 4 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

§ 5 Fastställande av föredragslista
Föredragslistan godkänns, med tillägg §15 Förening för kvinnliga ingenjörer – Agency
och de andra punkterna flyttas ned.

§ 6 Föregående mötesprotokoll
Protokollen från den 3 och 17 december, samt föregående mötesprotokoll godkänns och
läggs till handlingarna.

§ 7 Rapporter och meddelanden
Andreas L: Haft möte med sitt utskott samt med Claes R, varit i kontakt med Sofie L om
”Skugga en student”.
Carolina: Pratat med BabyFamiljens General om bra att veta lista, pratat med Escorts
general om examenssittning.
Emma T: Fått in kursutvärderingar, mailat, varit på möte, varit på workshop, varit på
diskussionskväll.
AnnaSara: Vart på diskussionskväll och varit på sittning, beställt tröjor.
Alice: Försökt få tag på Arkitektkopia, varit på sittning, kollat upp eventuella mässor
som sektionen kan besöka, kollat upp spons.
Emma B: Varit på diskussionskväll, sittning.
Linnea: Arrangerat sittning och varit på sittningen, varit på diskussionskväll, pratat med
Art om fotografering.
Andreas W: Varit på diskussionskväll och sittning.

§ 8 Login
Valberedningen ska börja arbeta med intervjuerna.

§ 9 Sittningsutvärdering
Linnea ska skicka en utvärdering som styrelsen gjort om sittningen.

§ 10 Skugga en student

Andreas L har vart i kontakt med Sofie Lärkhammar angående att skugga en student,
information om detta ska spridas vidare. Andreas L vill även skicka ut information om
detta och även om hemmissionering. Beslut: Styrelsen beslutar att Andreas L får skicka
ut information om detta via mail.
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§ 11 Mässa Linköping 5/2
Andreas L och en från rektryteringsutskottet, Isabella och möjligtvis AnnaSara ska åka
på mässan och ställa ut för Logistiksektionen. Andreas L ska kolla upp om det går att
hyra bil från skolan.

§ 12 Vårbalen äskning

Ett officiell extramöte där äskning för Vårbalen ska diskuteras ska hållas på lunchen den
2 februari 12.15. Beslut: Styrelsen beslutar att ett extramöte på lunchen den 2 februari
12.15 ska hållas angående äskning för Vårbalen.

§ 13 Sektionsväskor

Styrelsen har kommit med förslag på 3-4 företag som kan verka väsentliga att ha på en
sektionsväska. Alice ska kontakta dessa företag, om de inte är intresserade ska Alice
återkomma.

§ 14 Diskussionskväll

Styrelsen ska kolla upp de punkter som togs upp på diskussionskvällen.

§ 15 Förening för kvinnliga ingenjörer – Agency

Andreas W ska vidarebefordra informationen till Alice som ska skicka priskostnader för
annonsering till Agency.

§ 16 Övriga frågor

Informationsspridning- det har uppmärksammats att alla studenter inte får
informationen som Logistiksektionen skickar ut via Facebook och andra sociala medier.
Styrelsen har kommit fram till att det är en bra ide att skapa ett nytt nyhetsbrev som
skickas ut mer frekvent där man frivilligt kan anmäla sig till den.
Pluggstuga – Styrelsen tycker att det är dags för att arrangera en ny pluggstuga.
Styrelsen ska kolla upp datum för pluggstuga till nästa möte.

§ 17 Vem bakar

Emma T bakar till nästa möte.

§ 18 Nästa möte

Nästa möte är den 4 februari.

§ 19 Mötets avslutande

Mötets ordförande Andreas Wikström förklarar mötet avslutat.
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