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Logistiksektionens styrelsemöte 2015-02-11
Tid: 17.15 – 18.30
Plats: Tp41
Närvarande:
Andreas Wikström, ordförande
Isabella Ostojic, sekreterare
AnnaSara Thörnberg, intendent
Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande SL
Andreas Lövdahl, rekryteringsansvarig
Karin Ström, kassör
Therese Haga, studienämndsordförande KTS
Carolina Altenstedt, festerichef Escort
Emma Tapani, studienämndsordförande FTL
Alice Jensen Kjellberg, alumniansvarig
Elias Strandell, marknadsföringsansvarig
Emma Brandin, arbetsmiljöombud

Adjungeringar:
Agnes Lindström
Therese Zieden
Erica Hellberg
Frida Persson

Sekreterare: Isabella Ostojic, sekreterare@logistiksektionen.se
Ordförande: Andreas Wikström, ordf@logistiksektionen.se
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§ 1 Mötets öppnande
Mötets ordförande Andreas Wikström förklarar mötet öppnat.

§ 2 Justeringspersoner
Elias Strandell och Karin Ström

§ 3 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§ 4 Adjungeringar
Anges Lindström, Therese Zieden, Erica Hellberg och Frida Persson.

§ 5 Fastställande av föredragslista
Föredragslistan godkänns med tillägg § 13 Mail, de andra punkterna flyttas ned.

§ 6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har inte blivit justerat, bordläggs till nästa möte.

§ 7 Rapporter och meddelanden
Isabella: Skrivit protokoll och skickat kallelse, inventerat sektionsförrådet och varit på
öppet hus.
Alice: Varit i kontakt med anordnarna för CSR, jobbat med AnnaSara med spons.
AnnaSara: Hjälpt Alice, inventerat förrådet.
Carolina: Inventerat förrådet, pratat med Sweco och fixat fika.
Karin: Pratat med LinTek om intresset för Paypal betalautomater vid försäljning av
biljetter och dylikt. Börjat på förlag för ny budget, bankat kontanter, skickat fakturor,
bokfört.
Emma T: Varit på examinationsmöten.
Emma B: Varit på möten, mailat.
Elias: Skrivit postbeskrivningen, möte med hemsidegruppen.
Therese: Varit på examinatorsmöten.
Eleonore: Varit på examinatorsmöten, skrivit gemensam postbeskrivning för
snordfarna.
Andreas L: Varit på öppet hus, möte med sitt utskott, försökt få alla som sökt
hemmissionering att hemmissionera. Haft kontakt med en gymnasieskola i Örebro,
hämtat ut de nya programbroschyrerna, anmält sektionen för TekNat mässan.
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Andreas W: Inventerat förrådet, vart på möten, möte med hemsidegruppen.

§ 8 Login
Nya projektledaren ska ha överlämningsmöte snart.

§ 9 Evenemangsdiskussion
Nikita vill gärna behålla sitt julbord för tjejerna, men är väldigt intresserade av att
arrangera något annat gemensamt. Nikita gav som förslag att Logistiksektionen, Nikita,
Familjen och 3Cant ska arrangera något. En ide är att ha en heldagsaktivitet med någon
sorts fest på kvällen under våren. Styrelsen ska kolla upp intresse för detta och sedan
börja jobba därifrån.

§ 10 CSR Live 2015
Alice blev kontaktad av arrangörerna för CSR Live, projektet har tidigare funnits i
Stockholm och nu vill de testa starta upp även i Linköping. Styrelsen ska skicka ut
information om detta och samtidigt skicka ut prenumerationslänk för det nya
nyhetsbrevet.

§ 11 Studentundersökning (SU)
Studentundersökning är en undersökning som görs för alla studenter så man bl.a. kan
undersöka hur studenterna mår, hur de tycker att studiemiljön känns. Det finns även en
möjlighet att få kaffe gratis så man kan informera om undersökningen, LinTek bjuder
även på tårta till den sektion som har högst svarsfrekvens. Styrelsen ska stå en lunch och
informera om undersökningen, och även göra affischer där vi uppmanar våra
studenterna att svara på undersökningen.

§ 12 Info från LinTek
Andreas W var på ordförandemöte och har fått information av LinTek:
- 7 maj kommer en äskningsutbildning hållas
- 10 maj kommer en sektionsutbildning hållas
- LinTek ska göra om sin verksamhetsplan
- LinTek förbereder sig för LinTek’s 45 år dag.

§ 13 Mail
Beslut: Styrelsen beslutar att ändra beslutet som togs på mötet den 17 december 2014
med tillägg att även 2 mail får skickas till separat klass.
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§ 14 Övriga frågor
Elias undrar när näringslivsbroschyren ska distribueras, Alice ska skicka med PDF
varianten när hon skickar ut mail om spons.
Elias tycker att sektionen borde ha en filmkväll/myskväll någon gång, styrelsen ska
prata med stubinen om att arrangera något.
Nästa möte ska datum för Saft planeras.
Karin har tittat igenom budgeten och upptäckt att det finns mer pengar än vad hon
tidigare trodde fanns, dessa pengar kommer gå till Saft.
Anderas uppmanar att de som sökt hemmissionering ska hemmissionera.
Eleonor undrade om man kunde kolla på budgeten

§ 15 Vem bakar
Eleonore bakar till nästa möte.

§ 16 Nästa möte
Nästa möte är den 18 februari 17.15.

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