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Logistiksektionen styrelsemöte 2012-10-04 
 

Närvarande: 
 Jonas Hutter, ordförande 
 Erica Andersson, sekreterare 

Kristoffer Jansson, kassör 
 Malin Norén, studienämndsordförande SL 

Therese Wilson, intendent  
 Anna Pärsdotter, näringslivsansvarig 
 Fredrik Henning, rekryteringsansvarig 
 Oskar Strömberg, arbetsmiljöombud 
 Alexandra Gustafsson, festerichef Escort 
 Frida Johansson, projektledare LOGIN  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Therese Wilson och Anna Pärsdotter. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Frida Johansson, projektledare LOGIN. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 8 Sektionspub, § 9 Ekonomiska beslut, § 10 Grafisk 
hjälp av GDK- sektionen, § 11 Anslagstavla och § 12 LARM- kommittén. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Frida informerar att arbetet med LOGIN går bra och att slutföreläsare till dagarna är 

bestämd. Sittningen den 15 november kommer att hållas på Grand Hotell och kosta 250 kr 

för sektionsmedlemmar och 450 kr för icke sektionsmedlemmar.  

- Oskar har varit på AMO- möte och på mötet informerades det att vid problem med skrivarna 

ska husservice kontaktas och att problemet med det trådlösa nätverket har anmälts. 
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- Kristoffer har betalat räkningar och fixat biobiljetter till de tre bästa bidragen i sektionslogga 

tävlingen. 

- Anna har varit på möte med en grupp som jobbar för att främja näringslivsarbete. 

- Alexandra har gjort ett event inför sektionspuben den 11 oktober och jobbat med att ta fram 

nya Escort. 

- Malin hade inget att informera. 

- Fredrik har pratat med LIU:s kommunikatör angående en video som ligger på LIU:s  hemsida. 

- Therese har städat sektionsrummet ihop med Jonas och de övriga sektionerna samt beställt 

styrelsetröjorna. Hon informerar även att overallerna och märken nu har kommit. 

- Jonas har städat sektionsrummet ihop med Therese och pratat med de övriga sektionerna 

angående en kick- off för alla styrelser i Norrköping. Han informerar också att GDK har tackat 

jag till att fixa en grafisk profil till Logistiksektionens nya logga. 

 

§ 8 Sektionspub 
Anna informerar om att SKF har tackat ja till att medverka på sektionspuben och att 
InnovationskontorEtt också har visat stort intresse. Styrelsen beslutar att alla styrelsemedlemmar ska 
mötas på Trappan klockan 17.15 den 11 oktober innan sektionspuben börjar för att ställa i ordning 
bord och stolar. Anna, Malin och Fredrik får i uppdrag att informera SL 1 och FTL 1 om 
sektionspuben. Therese, Oskar och Erica får i uppdrag att informera KTS 1 om sektionspuben. 

 
§ 9 Ekonomiska beslut 
Styrelsen beslutar att ekonomiska beslut som är över 5 000 kr bör godkännas av styrelsen, summor 
under 5 000 kr kan beslutas av kassören själv. 

 
§ 10 Grafisk hjälp av GDK- sektionen 
Jonas informerar att GDK har tackat ja till att hjälpa till med en grafisk profil av den nya loggan. 
Styrelsen beslutar att Jonas och Daniel får i uppdrag att kolla upp vilken hjälp som behövs till den 
grafiska profilen. Det beslutas även att arbetet med den grafiska profilen kommer att betalas med 
5 000 kr. 

 
 § 11 Anslagstavla 
Styrelsen beslutar att det inte kommer att köpas in några nya saker till anslagstavlan i nuläget. 

 
§ 12 LARM- kommittén 
Styrelsen är intresserad av att hjälpa LARM- kommittén för bättre marknadsföring i Norrköping och 
letar runt efter personer som kan vara intresserade av att ingå en sådan grupp. 
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§ 13 Övriga frågor 
Styrelsen godkänner kostnaden för slutföreläsaren på LOGIN- dagarna som är på 24 000 kr + moms. 

Therese får i uppdrag att skapa ett event för KTS där det går att köpa och sälja kurslitteratur. 

Daniel får i uppdrag att ta bort revisorerna från styrelsens maillista efter att önskemål om detta 

kommit in. 

Nikita har ansökt om spons hos styrelsen och styrelsen beslutar att Nikita kommer att tilldelas en 

summa på 5 000 kr mot att de jobbar under LOGIN och på sektionspubarna. Ett kontrakt kommer att 

skrivas, dock kommer Nikita få pengarna först efter 15 november.  

§14 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas den 17 oktober 2012 klockan 17.15 i Tp. 54. 

§15 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 

 

Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
Therese Wilson   Anna Pärsdotter 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................



Logistiksektionen Logistiksektionen  Protokoll  

 Linköpings Universitet Norrköping 2012-09-12 
 Tekniska högskolan  
 Liu Campus Norrköping  

 

Sekreterare: Erica Andersson, sekreterare@logistiksektionen.se 
Ordförande: Jonas Hutter, ordf@logistiksektionen.se 

 
Logistiksektionen – Linköpings Universitet – 601 74 Norrköping – http://www.logistiksektionen.se/ – Org. nr. 825003-5436 – Pg 157 85 10-8 

 

 

 


