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1

Mötets
öppnande

Niklas Simm öppnade mötet

2

Val av justerare

Amanda och Johanna valdes till justerare.

3

Adjungeringar

Andreas Lövdahl och Felix Larsson adjungerade.

4

Närvaro

Tobias, Sandra och Carolina var ej närvarande.

5

Mötets behöriga Mötets behörighet godkändes.
utlysande

6

Godkännande
föredragslista

7

Uppföljning från Se rapporter och meddelanden.
föregående möte

8

Login

9

Val av
projektledare
Login 2016
10 Rapporter och
meddelanden

Punkt nummer 9, Login, flyttades till punkt nummer 8.
Rapporter och meddelanden flyttas till punkt nummer 9.

Resultaträkning klar och redovisad. Logins arbete med budget har
skötts väldigt bra och klarades markant.
Andreas Lövdahl redovisade kommentarer och utvärdering från
företag och Logins besökare. Studenternas kommentarer och
helhetsintryck var väldigt bra, detsamma för företagen där flera vill
ha ett fortsatt arbete med Login och sektionen.
Val kan ej göras än då en nominering skall skickas ut först.
Val kommer ske på nästa möte, dvs. den 10e februari.
Charlotte – Börjat skriva ut papper för pärm med bokföring samt
fortsatt med bokföring för Login.
Hanna – Fortsatt med Amo-projektarbete och utvecklat det samt
varit på AMO-möte. Hanna informerade dessutom att man inte får ha
hund på campusområdet och att campusväktarna har hjärtstartare.
Joanna – Utvärderingsperiod, bokat alla examinatorsmöten och möte
med utbildningsrådet.
Amanda – Utvärderingsperiod, bokat alla examinatorsmöten och
möte med utbildningsrådet.
Andreas – Sittning, skrivit protokoll.
Katrin – Hemmissioneringar godkända, bokat möte med utskott.
Johanna – Säkerhetskopierat filer, börjat med fotokarta.
Isabell – Mailat med företag samt mailat vidare om väskor.
Andrea – Sittning och börjat planera SAFT.
Niklas – Mailkontakt och olika möten med bland annat ITN och
Lintek.

Logistiksektionen mötesprotokoll

Logistiksektionen
1

Dokumentägare:
Andreas Lundqvist

Mötesprotokoll
Logistiksektionen

Utfärdandedatum:
16-02-03

11 Sittning

Allting är klart inför sittningen.

12 Engagemang

Vi behöver bli tydligare för varandra när man kan lägga ner tid och
när man inte har tid.
Inga övriga frågor.

13 Övriga frågor
14 Nästa möte
14 Mötets
avslutande

Nästa lunchmöte sker den 10e februari.
Nästa stormöte sker den 10e februari.
Niklas Simm avslutade mötet.

Protokoll fört av

Justering

Andreas Lundqvist

Amanda Engström

Johanna Säreborn
Niklas Simm
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