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Logistiksektionens styrelsemöte 2015-05-13
Tid: 17.15 – 18.20
Plats: Tp41
Närvarande:
Andreas Wikström, ordförande
Isabella Ostojic, sekreterare
Emma Tapani, studienämndsordförande FTL
Andreas Lövdahl, rekryteringsansvarig
AnnaSara Thörnberg, intendent
Alice Jensen Kjellberg, alumniansvarig
Carolina Altenstedt, festeristchef Escort
Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande SL
Emma Brandin, arbetsmiljöombud
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§ 1 Mötets öppnande
Mötets ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justeringspersoner
Eleonor och Emma Tapani valdes till justeringspersoner.

§ 3 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§ 4 Adjungeringar
Niklas Simm, Sandra Karlsson, Joanna Englund, Johanna Säreborn, Andreas Lundqvist,
Isabell Thomson, Andrea Terins, Charlotte Eriksson, Hanna Lösnitz, Amanda Engström.

§ 5 Fastställande av föredragslista
Föredraglistan godkänns.

§ 6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 7 Rapporter och meddelanden
Andreas L: Skrivit klart testamente, varit på möte med Katrin. Varit på möte med
Therese Zieden och Alice angående mentorsprogram N3.
Eleonor: Telefonmöte med ett utskott från nämnden, varit på PPG möte, haft
efterträdarlunch.
Isabella: Skrivit protokoll, gjort klart testamente.
AnnaSara: Skrivit klart testamentet.
Alice: Haft möte med projektledare Login, varit på möte angående N3
mentorsprogrammet, skrivit klart testamente, mailat arkitektkopia om diplom.
Emma T: Skrivit klart testamente, möte med Mathilda, möte med klassreppar, varit på
efterträdarlunch.
Emma B: Skrivit klart testamente, haft efterträdarlunch, varit på AMO-möte med Hanna,
varit på möte angående hur universitetet ser ut.
Carolina: Satt upp affischer till sektionspub, haft möte med Linnea angående
sektionspub oh SATf.
Andreas W: Varit på OR möte, varit kontakt med Lintek, skrivit testamentet, skrivit text
till nyhetsbrevet. Haft möte med kassörer.

§ 8 Login
Login var på näringslivsmässa förra torsdagen, där de fick god kontakt med företag.
Jobbar med att kontakta företag och att få igång samarbeten. Hade möte med
näringslivsansvarige i logistiksektionen angående samarbetet mellan sektionen och
Login.

§ 9 Workshop med MT
Tidigare har styrelsen pratat om att välja in vice ordförande och
studienämndsordförande vilket även MT-styrelsen vill göra. MT-styrelsen och
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Logistiksektionens styrelse ska lägga upp en plan så detta kan sättas i verk till nästa år.
Logistiksektionens styrelse ska diskutera detta och sedan ska representanter från
Logistiksektionen gå på möte med MT-styrelsen.

§ 10 Avtal
Andreas pratade med Lintek angående avtal och fick reda på hur det fungerar med avtal.

§ 11 Mentorprogram
Andreas berättade om mentorsprogrammet inom N3, han berättade även att detta inte
fungerade så bra som det var tänkt. Därför vill man nu ändra mentorsprogrammet
genom att mentorn är en äldre student till de nya som börjar i höst. Beslut: Styrelsen
beslutar att införa mentorsprogram för SL, FTL och KTS.

§ 12 Övriga frågor
Emma T undrade hur det gick med väskorna, alice svarade att det fortfarande går segt.
Emma T berättade att FTL saknar klassföreståndrare, hon tipsade att alla skulle höra sig
av till de som man känner i FTL.
Emma T berättade att det börjar bli bråttom med diplomen till klassrepresentanterna,
de behövs till fredag nästa vecka.
Emma T berättade att på PPG mötet ville man ta fram något likande MTs
utbildningsdagar till Logistiksektionen, de behöver alumner till detta. Alice ska kontakta
alumnerna och se om hon kan få tag på någon.
Emma B undrade hur det går med styrdokumenten, Andreas W berättade att de nästan
är helt klara.
Andreas L undrade om vi skulle arrangera en grillkväll, Alice ska kontakta ICA
Strömmen och se om vi kan få spons på korv. Grillkvällen ska hållas den 25 maj, från
17.15.

§ 13 Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 19 maj.

§ 14 Vem bakar
Isabella bakar till nästa möte.

§ 15 Mötets avslutande
Mötets ordförande förklarade mötet avslutat.

_______________________________
Andreas Wikström, ordförande

__________________________________
Isabella Ostojic, sekreterare

_______________________________
Eleonor Gärdshagen, justeringsperson

__________________________________
Emma Tapani, justeringsperson
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