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Logistiksektionen	  styrelsemöte	  2012-‐09-‐12	  
	  

Närvarande:	  
	   Jonas	  Hutter,	  ordförande	  
	   Erica	  Andersson,	  sekreterare	  
	   Victor	  Ottosson,	  studienämndsordförande	  KTS	  
	   Viktor	  Westin,	  studienämndsordförande	  FTL	  
	   Malin	  Norén,	  studienämndsordförande	  SL	  

Therese	  Wilson,	  intendent	   	  
	   Anna	  Pärsdotter,	  näringslivsansvarig	  
	   Oskar	  Strömberg,	  arbetsmiljöombud	  
	   Elin	  Petersson,	  festerichef	  3-‐cant	  
	   Alexandra	  Gustafsson,	  festerichef	  Escort	  
	   	  

§1	  Mötets	  öppnande	  
Ordförande	  Jonas	  Hutter	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  

§2	  Justeringspersoner	  
	  Till	  justeringspersoner	  valdes	  Alexandra	  Gustafsson	  och	  Oskar	  Strömberg.	  

§3Mötets	  behöriga	  utlysande	  
Mötet	  ansågs	  behörigen	  utlyst.	  

§4	  Adjungerigar	  
Mötet	  hade	  inga	  adjungeringar	  	  

§5	  Fastställande	  av	  föredragslista	  

Föredragningslistan	  godkändes	  med	  tilläggen	  § 8 Val av vice ordförande och vice sekretare för 
verksamhetsår, § 9 Sektionspub, § 10 Fastställande av utskottsposter, § 11 
Studeranderepresentanter, § 12 Företagskvällar och § 13 Femmans fest.	  

§6	  Föregående	  mötesprotokoll	  
Eftersom	  detta	  var	  styrelsens	  första	  möte	  så	  finns	  inget	  föregående	  mötesprotokoll.	  

§7	  Rapporter	  och	  meddelanden	  
-‐ Victor	  Ottosson	  har	  utsett	  klassrepresentanter	  i	  alla	  årskurser	  för	  KTS	  och	  varit	  på	  PPG-‐	  möte.	  
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-‐ Anna	  Pärsdotter	  rapporter	  att	  Mat	  och	  prat	  på	  Trappan	  den	  12/9	  gick	  bra	  och	  att	  det	  fick	  
mycket	  beröm	  av	  Näringslivskontoret.	  Hon	  har	  även	  varit	  på	  möte	  med	  alla	  
näringslivsansvariga	  i	  Norrköping.	  	  

-‐ Therese	  Wilson	  har	  beställt	  overaller	  och	  programmärken	  till	  ettorna	  och	  pratat	  med	  ED-‐
styrelsens	  ordförande	  om	  att	  köpa	  deras	  överblivna	  revärer.	  	  

-‐ Malin	  Norén	  har	  utsett	  klassrepresentanter	  i	  alla	  årskurser	  för	  SL	  och	  varit	  på	  PPG-‐	  möte.	  	  
-‐ Oskar	  Strömberg	  ska	  på	  AMO-‐	  möte	  den	  13/9	  och	  vill	  därför	  ha	  in	  förslag	  på	  saker	  som	  kan	  

tas	  upp	  där.	  	  
-‐ Elin	  Peterson	  har	  planerat	  Femmans	  fest	  och	  bokat	  in	  sektionspubar	  som	  kommer	  att	  hållas	  

under	  höst-‐	  och	  vårterminen.	  
-‐ Alexandra	  Gustafsson	  har	  jobbat	  med	  eftersläpp	  på	  Trappan	  för	  Escort	  och	  ihop	  med	  Elin	  

bokat	  in	  sektionspubar	  som	  kommer	  att	  hållas	  under	  höst-‐	  och	  vårterminen.	  
-‐ Viktor	  Westin	  har	  utsett	  klassrepresentanter	  i	  alla	  årskurser	  för	  FTL	  och	  varit	  på	  PPG-‐	  möte.	  
-‐ Jonas	  Hutter	  har	  träffat	  övriga	  sektionsordförande,	  varit	  på	  ordförandeutbildning	  och	  

närvarat	  vid	  FUM-‐	  möte.	  

§	  8	  Val	  av	  vice	  ordförande	  och	  vice	  sekretare	  för	  verksamhetsår	  
Som	  vice	  ordförande	  för	  verksamhetsåret	  valdes	  Oskar	  Strömberg	  och	  som	  vice	  sekreterare	  valdes	  
Elin	  Peterson.	  

§	  9	  Sektionspub	  

Elin	  och	  Alexandra	  informerar	  att	  alla	  sektionspubarna	  är	  bokade	  och	  kommer	  att	  hållas	  fyra	  gånger	  
under	  verksamhetsåret,	  två	  på	  höstterminen	  och	  två	  på	  vårterminen.	  Alla	  sektionspubarna	  kommer	  
att	  hållas	  på	  Trappan	  mellan	  klockan	  17.30-‐	  23.30	  och	  datumen	  är	  bestämda	  till	  11	  oktober,	  22	  
november,	  7	  februari	  och	  11	  april.	  	  Inför	  första	  sektionspuben	  den	  11	  oktober	  kommer	  styrelsen	  att	  
diskutera	  hur	  upplägget	  för	  kvällen	  ska	  se	  ut	  och	  beslut	  om	  detta	  kommer	  att	  tas	  vid	  nästa	  möte.	  	  

§	  10	  Fastställande	  av	  utskottsposter	  

Ej	  tillsatta	  utskottsposter	  kommer	  att	  mailas	  till	  styrelsen	  som	  i	  sin	  tur	  kommer	  att	  sammanställa	  en	  
lista	  för	  sektionens	  medlemmar.	  
	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  ett	  ALUMNI-‐	  utskott	  kommer	  att	  utses	  under	  informationsansvarig.	  

	  §	  11	  Studeranderepresentanter	  	  

LinTek	  söker	  studeranderepresentanter	  till	  olika	  forum.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  informera	  om	  detta	  till	  
alla	  sektionsmedlemmar,	  styrelsen	  får	  också	  gärna	  söka	  poster.	  	  
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§	  12	  Företagskvällar	  	  

SWECO	  har	  hört	  av	  sig	  och	  tar	  gärna	  emot	  studiebesök	  från	  studerande	  på	  universitet,	  detta	  gjordes	  
för	  några	  år	  sedan	  och	  var	  mycket	  lyckat.	  
	  
SKF	  har	  hört	  av	  sig	  till	  näringslivsansvarig	  och	  är	  intresserade	  av	  att	  ha	  en	  företagskväll	  på	  skolan.	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  ett	  försök	  ska	  genomföras	  men	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  informera	  om	  att	  det	  
inte	  hålls	  så	  många	  sådana	  evenemang	  så	  det	  är	  svårt	  att	  lova	  hur	  stort	  engagemang	  det	  kan	  bli	  från	  
studenterna.	  Tid	  för	  företagskvällen	  tycker	  styrelsen	  bör	  vara	  antingen	  måndag	  eller	  tisdag	  kväll	  
vecka	  39	  eller	  måndag	  eller	  tisdag	  kväll	  vecka	  40.	  Anna	  hör	  av	  sig	  till	  SKF	  om	  detta.	  
	  
Styrelsen	  har	  tittat	  upp	  hur	  många	  som	  är	  med	  i	  sektionen	  och	  för	  närvarande	  finns	  187	  medlemmar	  
i	  Logistiksektionen	  och	  totalt	  studerande	  inom	  KTS,	  FTL	  och	  SL	  är	  cirka	  350	  stycken.	  
	  
	  
§	  13	  Femmans	  fest	  

Elin	  informerar	  att	  lokal	  till	  Femmans	  fest	  är	  bokad	  och	  kommer	  att	  hållas	  i	  Kulturkammaren.	  Även	  
ljud	  och	  ljus	  är	  ordnat	  och	  för	  närvarande	  är	  det	  cirka	  32	  stycken	  anmälda.	  Styrelsen	  anser	  att	  3-‐cant	  
inte	  ska	  stå	  för	  betalningen	  av	  Femmans	  fest	  utan	  det	  är	  något	  sektionerna	  ska	  stå	  för.	  Styrelsen	  
beslutar	  även	  att	  fortsätta	  samarbetet	  för	  en	  fortsatt	  Femmans	  fest	  och	  är	  redo	  att	  betala	  för	  det	  
även	  fast	  att	  KTS	  har	  väldigt	  få	  deltagande	  på	  festen.	  Dock	  tycker	  styrelsen	  att	  betalning	  bör	  ske	  efter	  
antalet	  deltagare	  från	  sitt	  program.	  	  

§14	  Övriga	  frågor	  
Inför	  AMO-‐	  möte	  den	  13/	  9	  anser	  styrelsen	  att	  det	  bör	  tas	  upp	  hur	  det	  går	  med	  det	  planerade	  
lunchrummet	  i	  Täppan,	  att	  nätverket	  fungerar	  dåligt	  ibland	  och	  att	  det	  har	  varit	  problem	  med	  
skrivarna	  samt	  att	  informationen	  vid	  dessa,	  till	  exempel	  telefonnummer	  vid	  fel,	  bör	  uppdateras.	  

Det	  finns	  vissa	  oklarheter	  kring	  utvärderingspengar	  från	  SL	  för	  föregående	  år,	  
studienämndsordförande	  får	  kolla	  upp	  saken.	  

Styrelsen	  anser	  att	  det	  borde	  skrivas	  ett	  kontrakt	  för	  utlåning	  av	  sektionens	  boombox	  så	  att	  det	  finns	  
en	  ansvarig	  om	  något	  skulle	  hända	  när	  den	  är	  utlånad,	  Therese	  kollar	  upp	  detta.	  	  

Nikita	  borde	  byta	  logga	  i	  och	  med	  den	  nya	  sektionsloggan	  eftersom	  att	  nuvarande	  logga	  liknar	  den	  
gamla	  KTS-‐	  loggan.	  Detta	  är	  något	  som	  Niktiastyrelsen	  har	  pratat	  om	  men	  kommer	  troligtvis	  inte	  att	  
ändras	  förens	  till	  nästa	  år	  ihop	  med	  nya	  Niktitastyrelsen.	  	  

Röstningen	  om	  den	  nya	  sektionsloggan	  är	  avslutat	  och	  styrelsen	  beslutar	  att	  presentera	  den	  nya	  
loggan	  omgående.	  Däremot	  kommer	  den	  inte	  att	  vara	  officiell	  logga	  innan	  den	  är	  genomröstad	  vid	  
höstmötet.	  Kassör	  får	  i	  uppdrag	  att	  fixa	  priser	  till	  personerna	  bakom	  de	  tre	  bästa	  loggorna.	  
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Styrelsen	  anser	  att	  styrelsekläder	  bör	  fixas	  så	  fort	  som	  möjligt	  kommer	  att	  bestå	  av	  en	  skjorta	  för	  lite	  
finare	  tillfälle	  samt	  en	  huvtröja.	  Priser	  och	  liknande	  om	  skjortan	  ska	  Therese	  titta	  upp	  till	  nästa	  möte	  
och	  huvtröjan	  ska	  fixas	  via	  LinTek.	  

I	  och	  med	  den	  stora	  höjningen	  för	  att	  ha	  en	  sida	  i	  LiTHanian	  beslutar	  styrelsen	  att	  Logistiksektionen	  
ska	  finnas	  med	  i	  tre	  nummer	  av	  tidningen	  då	  det	  känns	  aktuellt.	  

Styrelsen	  tar	  avstånd	  från	  tackfester	  men	  uppmuntrar	  till	  aktiviteter	  för	  hela	  sektionen.	  

LOGIN	  kommer	  att	  mellan	  den	  14	  och	  15	  november.	  Den	  14	  november	  kommer	  det	  hållas	  en	  mässa	  
och	  Frida	  Johansson	  ansvarig	  för	  LOGIN	  vill	  gärna	  få	  dit	  gymnasieelever.	  Rekryteringsansvarig	  Fredrik	  
Henning	  fick	  i	  uppdrag	  att	  kolla	  upp	  den	  saken.	  Frida	  tar	  gärna	  in	  förslag	  på	  slutföreläsare	  till	  
dagarna.	  	  

§9	  Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  bestäms	  till	  onsdag	  den	  19	  september	  klockan	  17.15.	  

§10	  Mötets	  avslutande	  
Ordförande	  Jonas	  Hutter	  avslutade	  mötet.	  

	  

Jonas	  Hutter	   	   	   	   Erica	  Andersson	  
Mötesordförande	   	   	   Sekreterare	  
	  
........................................................	   	   ........................................................	  
	  
	  
	  
Alexandra	  Gustafsson	   	   	   Oskar	  Strömberg	  
Justerare	   	   	   	   Justerare	  
	  
........................................................	   	   ........................................................
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