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Logistiksektionens	  styrelsemöte	  2015-‐05-‐27	  
Tid:	  17.20	  –	  18:19	  
Plats:	  Tp41	  	  

Närvarande:	  	  

Andreas	  Wikström,	  ordförande	  	  
	  Therese	  Haga,	  studienämndsordförande	  KTS	  
	  Eleonor	  Gärdshagen,	  studienämndsordförande	  SL	  
Emma	  Tapani,	  studienämndsordförande	  FTL	  
	  Alice	  Jensen	  Kjellberg,	  näringslivsansvarig	  	  
	  Andreas	  Lövdahl,	  rekryteringsansvarig	  	  
	  Elias	  Strandell,	  informations-‐	  och	  marknadsföringsansvarig	  
Emma	  Brandin,	  arbetsmiljöombud	  

Styrelsen	  15/16:	  	  
	  Charlotte	  Eriksson	  
Andrea	  Terins	  
Isabell	  Thompsson	  
Amanda	  Engström	  	  

§	  1	  Mötets	  öppnande	  	  
Ordförande	  Andreas	  Wikström	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  	  
	  
§	  2	  Justeringspersoner	  
Therese	  Haga	  och	  Eleonor	  Gärdshagen	  valdes	  till	  justeringspersoner.	  	  
	  
§	  3	  Mötets	  behöriga	  utlysande	  	  
Mötet	  ansågs	  behörigt	  utlyst.	  	  
	  
§	  4	  Adjungeringar	  	  
Charlotte	  Eriksson,	  Andrea	  Terins,	  Isabell	  Thompsson,	  Amanda	  Engström	  
	  
§	  5	  Fastställande	  av	  föredragslista	  	  
Fördragslistan	  godkändes	  med	  följande	  ändringar:	  	  

Gamla	  §13	  Vem	  bakar	  och	  §14	  Nästa	  möte	  togs	  bort.	  	  
§12	  Marknadsföring	  och	  §	  13	  Sektionsförrådsnyckel	  lades	  till	  och	  övriga	  flyttades	  ner.	  	  
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§	  6	  Föregående	  mötesprotokoll	  
Protokoll	  från	  2015-‐05-‐19	  är	  godkänt	  och	  justerat.	  Protokollet	  läggs	  till	  handlingarna.	  	  
Protokoll	  från	  2015-‐04-‐23	  är	  godkänt	  och	  justerat.	  Protokollet	  läggs	  till	  handlingarna.	  	  
	  
§	  7	  Rapporter	  och	  meddelanden	  
Andreas	  Lövdahl:	  Möte	  i	  Linköping	  om	  hemmissionering.	  Fått	  information	  om	  att	  alla	  
rekryteringsbroschyrer	  ska	  vara	  uppdaterade	  till	  nya	  grafiska	  profilen	  till	  senast	  februari	  
2016.	  Haft	  avslutande	  lunch	  med	  rekryteringsutskottet	  och	  efterträdarlunch.	  Påbörjat	  
förändringsarbetet	  med	  KTS-‐broschyren.	  Fått	  klartecken	  från	  LiU’s	  kommunikatör	  att	  slå	  
ihop	  dagens	  klassbroschyrer	  till	  en	  gemensam	  logistikbroschyr.	  	  
Emma	  Tapani:	  Nämndmöte	  med	  IL-‐nämnden	  respektive	  MD-‐nämnden.	  Deltagit	  på	  vanligt	  
nämndmöte	  också.	  Deltagit	  på	  SAFt.	  Mailat	  klassreppar,	  fixat	  diplom	  till	  klassreppar	  och	  haft	  
utvärderingar.	  	  
Therese	  Haga:	  Nämndmöte	  med	  IL-‐nämnden	  respektive	  MD-‐nämnden.	  Varit	  på	  sektionspub.	  
Varit	  på	  överlämningsmiddag	  med	  alla	  Studienämndsordförande	  i	  Linköping.	  	  
Eleonor	  Gärdshagen:	  Nämndmöte	  med	  IL-‐nämnden	  respektive	  MD-‐nämnden.	  Varit	  på	  
sektionspub.	  Varit	  på	  överlämningsmiddag	  med	  alla	  Studienämndsordförande	  i	  Linköping.	  
Bokat	  sal	  till	  pluggstugan.	  	  
Emma	  Brandin:	  Varit	  på	  SAFt	  och	  varit	  i	  kontakt	  med	  Grön	  Sektion.	  	  
Alice	  Jensen	  Kjellberg:	  Fixat	  med	  förra	  veckans	  mötesprotokoll	  (2015-‐05-‐19).	  Mailat	  om	  
spons.	  Handlat	  inför	  grillkvällen.	  Ställt	  ut	  och	  marknadsfört	  Logistiksektionens	  
mentorskapsprogram.	  	  
Elias	  Strandell:	  Gjort	  event	  för	  pluggstuga/grillkväll.	  Varit	  på	  SAFt.	  Haft	  två	  efterträdarträffar.	  
Bokat	  bord	  inför	  kvällens	  kick-‐out/kick-‐in.	  
Andreas	  Wikström:	  Varit	  på	  sektionspub	  och	  SAFt.	  Mailat	  om	  sektionsförråd.	  Fixat	  intyg	  till	  
alla	  i	  styrelsen.	  Suttit	  med	  äskningar.	  
	  
§	  8	  LOGIN	  
Arbetet	  med	  LOGIN	  är	  i	  full	  gång.	  Företag	  kontaktas	  och	  några	  intressanta	  svar	  har	  erhållits.	  
Det	  diskuterades	  hur	  ett	  eventuellt	  ”öppet	  paket”	  kunde	  anpassas	  för	  några	  intresserade	  
företag.	  Årets	  införevent	  kommer	  hållas	  tillsammans	  med	  EDGB.	  	  

Styrelsemedlemmar	  gav	  lite	  förslag	  till	  både	  intressanta	  företag	  och	  hur	  man	  kan	  organisera	  
införeventet.	  

§	  9	  Enkät	  
Elias	  gav	  förslag	  om	  att	  skicka	  ut	  en	  enkät	  till	  sektionens	  medlemmar	  för	  att	  skapa	  bra	  
underlag	  inför	  nästa	  års	  styrelse	  om	  vilka	  event	  som	  ska	  anordnas.	  Styrelsen	  tyckte	  idén	  var	  
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bra.	  Beslut:	  Styrelsen	  beslutar	  att	  skicka	  ut	  en	  enkät	  till	  sektionens	  medlemmar.	  	  
Elias	  ska	  lägga	  upp	  utkast	  i	  Facebookgruppen	  innan	  den	  distribueras.	  	  
Andreas	  Lövdahl	  informerade	  att	  enligt	  färska	  uppgifter	  är	  öppningsfrekvensen	  via	  mail	  låg,	  
men	  styrelsen	  ansåg	  ändå	  att	  det	  var	  den	  bästa	  kanalen	  för	  att	  nå	  alla	  medlemmar.	  	  
Eleonor	  önskade	  ta	  del	  av	  resultatet	  och	  bad	  att	  den	  nya	  styrelsen	  skulle	  återkoppla	  till	  
styrelsen	  14/15	  när	  enkäten	  var	  sammanställd.	  	  
	  
§	  10	  Årssammanfattning	  
Andreas	  W	  föreslog	  att	  en	  enkät	  skulle	  skickas	  ut	  inom	  styrelsen	  för	  att	  sammanfatta	  det	  
gånga	  verksamhetsåret.	  Styrelsen	  tyckte	  det	  var	  en	  bra	  idé.	  	  
	  
§	  11	  Intyg	  
Andreas	  W	  har	  fixat	  intyg	  till	  alla	  styrelsemedlemmar	  samt	  till	  LOGIN2014.	  De	  är	  ännu	  inte	  
underskrivna,	  men	  är	  snart	  redo	  att	  ges	  iväg.	  	  
	  
§12	  Marknadsföring	  
Tidigare	  idag	  2015-‐05-‐27	  erhölls	  ett	  mail	  från	  ett	  företag	  som	  heter	  DigitalOutreach	  med	  en	  
förfrågan	  om	  att	  annonsera	  på	  logistiksektionen.se.	  Samma	  mail	  har	  erhållits	  vid	  tidigare	  
tillfälle	  och	  Therese	  H	  påpekade	  att	  mailet	  såg	  en	  anings	  skumt	  ut.	  Nya	  styrelsen	  önskade	  att	  
förslaget	  skulle	  röstas	  ned	  istället	  för	  att	  läggas	  över	  på	  deras	  verksamhetsår.	  	  
Beslut:	  Det	  kommer	  inte	  skrivas	  avtal	  med	  DigitalOutreach.	  	  

§13	  Sektionsförrådsnyckel	  
Andreas	  W	  har	  kollat	  upp	  möjligheten	  att	  kopiera	  upp	  fler	  nycklar	  till	  sektionsförrådet,	  vilket	  
det	  var	  om	  det	  önskades.	  Frågan	  uppkom	  om	  det	  är	  värt	  att	  kopiera	  upp	  fler	  nycklar	  då	  
diskussionen	  gått	  om	  att	  försöka	  få	  till	  ett	  eget	  förråd.	  Ett	  beslut	  nästa	  års	  styrelse	  får	  ställa	  
sig	  till.	  	  

§	  12	  Övriga	  frågor	  	  
Andreas	  W	  berättade	  att	  restaurang	  är	  bokat	  från	  18:30	  på	  Världens	  bar.	  Han	  tackade	  också	  
alla	  för	  ett	  roligt	  och	  givande	  verksamhetsår.	  Han	  önskade	  alla	  avgångselever	  lycka	  till	  i	  
framtiden.	  	  
	  
Andreas	  Lövdahl	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  NAFFI	  för	  att	  låna	  bollar,	  frisbee	  etc.	  	  
Kubb	  och	  brännboll	  har	  vi	  sedan	  tidigare.	  Detta	  för	  att	  ha	  lite	  att	  göra	  på	  morgondagens	  
grillkväll	  i	  Folkparken.	  	  
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Alice	  undrade	  vem	  som	  fixar	  vad	  inför	  grillkvällen.	  Det	  diskuterades	  att	  Elias,	  Eleonor	  och	  
Emma	  T	  ansvarar	  för	  pluggstugan.	  Alice	  och	  Andreas	  W	  skär	  grönsaker	  och	  tänder	  grillarna.	  
Andreas	  W	  ska	  också	  uppdatera	  eventtexten	  till	  Facebookeventet	  då	  frågor	  hade	  uppkommit	  
från	  sektionens	  medlemmar.	  	  
	  
§	  13	  Mötets	  avslutande	  
Ordförande	  Andreas	  Wikström	  förklarar	  mötet	  avslutat	  klockan	  18:19.	  
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____________________	   	   	   _____________________	  
Elias	  Strandell	  	   	   	   Andreas	  Wikström	  	  

	  

____________________	   	   	   _____________________	  
Therese	  Haga	  	   	   	   Eleonor	  Gärdshagen	  	  


