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Protokoll vid möte 2015-09-23. Mötestid 17:00-19:00
Plats: TP53
1

Mötets
öppnande

Niklas Simm öppnade mötet

2

Val av justerare

Charlotte & Johanna valdes till justerare

3

Adjungeringar

Inga adjungeringar

4

Närvaro

Tobias och Carolina var ej närvarande

5

Mötets behöriga Mötet var behörigt utlyst
utlysande

6

Godkännande
föredragslista

7

Uppföljning från Förra mötets protokoll kan ej godkännas då det ej är påskrivet
föregående möte

8

Rapporter och
meddelanden

9

Gruppkontrakt

Dagordning godkändes.

Katrin har ordnat och pratat med sitt utskott
Amanda har varit på UR-möte i Linköping, samt haft klassrep.
utbildning.
Isabell har tänkt igenom mentorsdelen.
Johanna har fått kontrakt med Arkitektkopia.
Hanna har gått igenom handboken och hur hennes arbete ska gås
igenom.
FTL-snordf ……….
Andrea har bokat sittning samt pub, även mailat vattentornet om
datum.
Charlotte har varit på kassörråd, samt Logins möte.
Andreas har jobbat på affischer inför pub, samt skrivit protkoll.
Sandra har beställt overaller men priset stämde inte enligt
överenskommelse. Dock ska vi ta overaller från förrådet för att lösa
det.
Niklas har fört samtal med NiKita hur arbetet med NiKita ska
fortsätta.
Login: Fem företag är helt klara med skrivna kontrakt, det finns
dessutom tre företag med stort intresse att vara med. Budgeten är
väldigt nära att nå. Ett samarbete mellan sektionen och Login har
jobbats med. Slutföreläsaren för Login är klar.
Vidare diskussion om gruppkontrakt och även Sektionens arbete för
att främja styrelsen med målsättningar.
Bli mer en enad sektion, vara aktiva med övriga sektionens grupper
så som Escort, 3Cant, Familjen och NiKita.
Fler roliga aktiviteter som sektion.
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11 Pluggstuga 14e
oktober

Puben är bokad, olika idéer inför puben har redan diskuterats och togs
än en gång upp. Flera föreningar inom Logistiksektionen har haft
intresse att synas och få presenteras på puben.
Quiz med fint pris har bestämts.
Vi ska ha pluggstuga den 14e oktober, kaffe och fika ska ordnas.
15:00 – 19:00

12 Sittning 15e
februari

Många idéer har framförts men inget är bestämt ännu. Förutom att
sittningen kommer ske den 15e februari.

13 Beslut om 1000krs gränsen

Alla poster får köpa det som behövs utan att hela sektionen
godkänner det då för dess egna post och eget beslut. Dock måste vi
alltid gå via kassör.
Diskussion har förts gällande allas förväntningar och mål av varandra
för allas poster. Tills nästa möte ska varje post ha funderat över detta.
Vi behöver ta nya bilder både som grupp men även personliga foton.
Ett avtal ska skrivas där Logistiksektionens styrelse och
Arkitektkopia går med på den deal som förts via mailkontakt.
NiKitas syjunta är tänkt ske i samband med styrelsens
overallsutlämning. Syjuntan sker i fiket medan styrelsen har
overallsutlämning och andra aktiviteter i ett klassrum bredvid. Dock
är inget bestämt än.
Overallsinvigningen tas om hand av Isabell och Andreas, Andrea ska
fråga 3Cant vem som tar hand om det därifrån, annars blir det
Andrea.
En miljöplan ska skickas in för att fortsätta som Grön Sektion.
Nästa lunchmöte sker den 30e september
Nästa stormöte sker den 6e september
Niklas Simm avslutade mötet

10 Pub 7e oktober

14 Mål &
Förväntningar
15 Fotografering
16 Avtal
13 Övriga frågor

14 Nästa möte
15 Mötets
avslutande
Protokoll fört av

Justering

Andreas Lundqvist

Sandra Karlsson

Johanna Säreborn

Niklas Simm
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