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Logistiksektionens styrelsemöte 2015-02-24 

Tid: 17.15 – 18.30 

Plats: Tp41 

Närvarande:  

 Andreas Wikström, ordförande  

 Alice Jensen Kjellberg, Näringslivs- och alumniansvarig, vice sekreterare 

 Therese Haga, studienämndsordförande KTS 

 Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande SL 

 Andreas Lövdahl, rekryteringsansvarig  

                         Karin Ström, kassör  

                         Emma Tapani, studienämndsordförande FTL 

 Carolina Altenstedt, festerichef Escort 

                         Elias Strandell, informations- och marknadsföringsansvarig  

 Emma Brandin, arbetsmiljöombud  
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§ 1 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Andreas Wiström förklarar mötet öppnat.   

 

§ 2 Justeringspersoner 
Carolina Altenstedt och Emma Tapani valdes till mötets justeringspersoner 

 

§ 3 Mötets behöriga utlysande  
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

  

§ 4 Adjungeringar  
Inga adjungeringar.  

 

§ 5 Fastställande av föredragslista  
Föredragslistan godkänns med tilläggen infokväll och nyhetsbrev. 

 

§ 6 Föregående mötesprotokoll 
Mötesprotokollen från den 11 februari och den 18 februari godkänns och läggs till 

handlingarna. 

 

§ 7 Rapporter och meddelanden 

Elias – Fixat affischer till studentundersökningen och sök styrelsen. 

Therese - Lämnat in utvärderingar, vart på ppg möte, haft uppföljningsmöte med 

utbildningsansvarige på lintek. 

Eleonor – haft uppföljningsmöte med utbildningsansvarige på lintek. 

Carolina – har tagit bild till hemsidan/fotokartan. 

Emma – Har vart på möte med angående ett ökat samarbete mellan styrelsen och 

studenthälsan. Hon informerar även om att Lintek är intresserade av att fler studenter 

från Norrköping söker till Lintek.  

Alice – Har beställt affischer från arkitektkopia till Login och studentundersökningen 

2015. Haft möte med Ida Ekström på studie – och karriärsvägledningen angående hur de 

kan stödja sektionens verksamhet. Skickat ut mail om CRS Live 2015 med en 

prenumerationslänk till styrelsens nya nyhetsbrev. 
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Karin – Har kollat upp om styrelsen får gå med vinst, vilket är okej men endast i syfte att 

utveckla verksamheten. Kontakt med Loomis angående problem med samma 

organisationsnummer som familjen. 

Emma– Skickat in utvärderingar till Lintek. Fixat nya klassrepresentanter. Haft ppg-

möte. Haft möte med utbildningsansvarig för lintek. Fotast för hemsidan/fotokartan. 

Andreas – Pratat med Klas angående material till informationsträffen för basåret och 

även fixat personer som kan hjälpa till under samma träff. 

Andreas– Har haft mailkontakt men N-sektionen angående hur det äskat om hemsidan.  

§ 8 Login 
Andreas L informerar om att ansökan är ute. 

 

§ 9 Filmkväll  
Elias har varit i kontakt med stubinen angående filmkväll som vill ha förslag på datum. 

Datum diskuterades och styrelsen kom fram till att föreslå 3-4 datum under vecka 16 

och 17. 

 

§ 10 Login budget  
Då Karin kollat upp huruvida vi får gå med vinst föreslår hon att styrelsen lägger undan 

5000kr till Login för att de ska ha ett startkapital.   

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga undan 5000kr till Login i nästkommande års budget. 

 

§ 11 Nyhetsbrev  

Elias påminner om deadline för texter till nyhetsbrevet.  

 

§ 12 infokväll  

Infokvällen diskuterades, Emma B beställer kaffe från studentfiket och Karin Handlar 

fika/mackor.  

 

§ 13 Övriga frågor 
Therese berättar om problemet med dålig luft i datasalarna på våning 4a och att detta är 

ett problem då vissa program endast finns i dessa salar. Hon har även ett förslag att man 

ska installera galler i fönstren för att ha möjligheten att ha dem öppna. Carolina frågar 

huruvida Eskort måste äska pengar till examenssittningen eller om det redan finns 

pengar undanlagda. Styrelsen har 200kr undanlagda per lektionsmedlem. Andreas L, 

Andreas W och Elias har diskuterat om hur vi ska sprida information via våra sociala 

medier. Alla är överens om att man måste uppdatera samma information ett flertal 

gånger för att informationen ska nå ut till så många som möjligt. Karin undrar över hur 
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pengarna för marknadsföring skall användas, frågan diskuteras och förslag kommer på 

senare möte. Eleonor undrar om vi sagt något om vilka tider vi skickar ut mail till 

sektionens medlemmar. Emma T föreslår att styrelsen ska informera om att 

kursutvärderingarna går att läsa på sektionens hemsida. Andreas L undrar vilka som 

kan tänka sig att hjälpa till med att ställa ut på teknatmässan.  

 

§ 14 Vem bakar  
Therese bakar till nästa möte 

 

§ 15 Nästa möte 
Nästa möte är måndagen den 2 mars kl 17.15. 

 

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