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Logistiksektionen styrelsemöte 2012-11-07 
 

Närvarande: 
 Jonas Hutter, ordförande 
 Erica Andersson, sekreterare 

Kristoffer Jansson, kassör 
 Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS 
 Viktor Westin, studienämndsordförande FTL 
 Malin Norén, studienämndsordförande SL 

Therese Wilson, intendent  
 Anna Pärsdotter, näringslivsansvarig 
 Fredrik Henning, rekryteringsansvarig 
 Daniel Strindlund, informationsansvarig 
 Oskar Strömberg, arbetsmiljöombud 
 Elin Petersson, festerichef 3-cant 

Alexandra Gustafsson, festerichef Escort 
 Amelia Fredriksson, ordförande Nikita 
 Camilla Forendal, kassör Nikita 
 Lisa Roslund, festerichef Escort 2013 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Elin Petersson och Viktor Westin. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Amelia Fredriksson, ordförande Nikita, Camilla Forendal, kassör Nikita och Lisa Roslund, festerichef 

Escort 2013. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 8 Nikita, § 9 Användning av lokaler, § 10 Hemsida,      
§ 11 Prissättning, § 12 Gyckla på Mexico och § 13 Genomförande av ändringar från höstmötet. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
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§7 Rapporter och meddelanden 
- Viktor har tagit in kursutvärderingar från sina klassrepresentanter och skickat in äskningarna. 

- Fredrik har haft kontakt med basårsrepresentanten i Linköping angående när KTS- 

representanter ska åka till Linköping och berätta om KTS- programmet för basårseleverna 

där. 

- Elin hade inget att informera. 

- Kristoffer har betalat räkningar och skickat en påminnelse till Skill angående fakturan som de 

inte betalat för annonsering på hemsidan. 

- Daniel har skrivit om LOGIN på hemsidan samt fixat med maillistorna då det har varit mycket 

strul med dessa. 

- Oskar har varit med i en paneldebatt mellan LinTek och Linköpingsuniversitets styrelse. 

- Alexandra hade inget att informera. 

- Victor har fixat med kursutvärderingarna från sina klassrepresentanter samt varit på PPG-

möte. 

- Malin har fixat med kursutvärderingarna från sina klassrepresentanter. 

- Anna har mailat Deloitte AB om att det kostar 2000 kr att göra ett mailutskick angående 

deras arrangemang.  

- Therese har hämtat styrelsetröjorna. 

- Hutter informerar att äskningarna för sektionsmötesförtäring har blivit godkända och att 

Logistiksektionen nu har blivit den största sektionen i Norrköping, med fördjupat samarbete. 

§8 Nikita 
Styrelsen beslutar ihop med Nikitas ordförande och kassör att godkänna det första avtalet för spons 

från styrelsen. 

§9 Användning av lokaler 
Styrelsen beslutar att stå bakom förslaget att tomma ytor i skolan bör utnyttjas bättre och Oskar får i 

uppdrag att titta upp om det finns tomma rum som inte används och skulle kunna utnyttjas på ett 

bättre sätt. 

§10 Hemsida 
Styrelsen beslutar att Daniel får i uppdrag att sätta ihop en grupp som kan diskutera fram vad som 
bör finnas med på Logistiksektionens nya hemsida. Han får även i uppdrag att titta upp fler alternativ 
på hemsidor. Ett krav är att sektionen inte binder upp sig på abonnemangskostnader som inte går att säga 

upp för efterkommande styrelse. 

§11 Prissättning 
Anna har pratat med LinTeks näringslivsansvarige angående prissättning och hon får i uppdrag att 
skriva ihop ett styrdokument angående Logistiksektionens prissättning. 
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§12 Gyckla på Mexico 
Styrelsen gycklar asmycket. 

§13 Genomföra ändringar från höstmöte 
Erica får i uppdrag att ändra verksamhetsdokumenten enligt Alexander Larssons motion samt ändra 

logga på Logistiksektionens stadgar till den nya loggan. 

§14 Övriga frågor 
Fredrik ville höra efter om det fanns något intresse av att åka till Linköping och berätta om KTS- 

programmet för basårseleverna. 

Det har kommit upp önskemål om att Flyglogistikerna som läser i Norrköping vill få bättre kontakt 

med företag. Anna får i uppdrag att maila Tobias Granberg och Stefan Engvall angående vad det finns 

för företag som skulle kunna bjudas in till ett kvällsevenemang för Flyglogistikerna. Alexandra får i 

uppdrag att höra efter i sin klass om detta när något som de tycker detta skulle vara intressant. 

Alexandra får i uppgift att lägga upp ett event för sektionspuben den 22 november. 

Therese får i uppdrag att beställa två styrelsetröjor till Lisa Roslund, festerichef Escort 2013 och Stina 

Odebo, studienämndsordförande FTL 2013, som tillträder nästa termin. 

§15 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas tisdagen den 13 november 2012 klockan 17.15 i Tp. 54. 

§16 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 

 

 

Jonas Hutter    Erica Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Elin Petersson    Viktor Westin 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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