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Logistiksektionen styrelsemöte 2012-11-19 
 

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 
 Elin Petersson, festerichef 3-cant 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Malin Norén och Victor Ottosson. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Mötet hade inga adjungeringar. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 8 Tillsättande av projektledare LOGIN,                           
§ 9 Diskussionskväll med kommunen, § 10 Sittningsspons, § 11 Servering och § 12 Deltagande i 
LiTHaninan under våren. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Kristoffer har betalat räkningar samt meddelar att Skill nu har betalat sin faktura. 

- Viktor har varit på nämndmöte och äskat pengar samt fixat med kursutvärderingar. 
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- Fredrik har pratat med sitt utskott angående den 30 november då några KTS- elever ska åka 

till Linköping och prata om KTS- programmet för basårstudenterna där. Han har även gett i 

uppdrag till några KTS- elever ur sitt utskott att fixa en powerpoint till presentationen. 

- Victor har varit på nämndmöte och äskat pengar samt haft kontakt med Jessica från LARM-

kommitén angående när hon tillsammans med andra från LARM-kommitén ska komma på 

besök i Norrköping den 22 november. De kommer även att bjudas in till sektionspuben som 

hålls på kvällen den 22 november. 

- Daniel har uppdaterat hemsidan. 

- Anna har mailat Tobias Granberg och Stefan Engvall angående vad det finns för företag som 

skulle kunna bjudas in till ett kvällsevenemang för Flyglogistikerna. 

- Therese hade inget att informera. 

- Elin har fixat med saker inför domedagskravallen samt letat spons till vårbalen. 

- Malin har fixat med kursutvärderingarna och väntar på svar från examinatorerna.  

- Jonas har tillsammans med Viktor och Victor varit på nämndmöte och äskat pengar. Han 

meddelar att äskningar för 165 000 kr har blivit godkända där 20 000 kr är avsedda för den 

nya hemsidan och marknadsföring av sektionen. 

§ 8 Tillsättande av projektledare LOGIN 
Styrelsen beslutar att Daniel får i uppdrag att maila ut den information som Frida, projektledare 
LOGIN 2012, skrivit angående att söka projektledare för LOGIN 2013. Han får även i uppdrag att lägga 
ut informationen på logistiksektionens hemsida samt facebook. Ansökan kommer att börja innan 
sektionspuben den 22 november och avslutas den 2 december. Därefter kommer en ny projektledare 
att tillsättas av styrelsen.       
                     

§ 9 Diskussionskväll med kommunen 
En diskussionskväll med kommunen kommer att hållas på Trappan den 3 december där två 
representanter från Logistiksektionen får medverka. Jonas och Therese tar på sig uppdraget att 
representera sektionen. Två representanter får även skickas från fadderi och festeri. Styrelsen får i 
uppdrag att höra runt bland andra studenter om det finns frågor som dessa vill att representanterna 
från Logistiksektionen ska ta upp under kvällen. 

§ 10 Sittningsspons 
Escort ska anordna en avskedssittning för de flygledare som ska flytta ner och fortsätta sin utbildning 
i Malmö och söker därför sponspengar till sittningen. Styrelsen beslutar att Escort beviljas 
sponspengar med kravet att Escort anordnar sittningen på uppdrag från sektionen, att en 
examenssittning anordnas för FTL 3 samt SL 3 i vår samt att de inte får gå med vinst på sina event. 
 
Styrelsen bestämmer en riktlinje att det kommer att betalas ut spons på 200 kr per elev vid 
examenssittningar. Dessa pengar gäller endast för sponsberättigade studenter, det vill säga 
studenter som ska ta examen samma år samt de studenter som lämnar LiU för att fortsätta sina 
studier i Malmö. 
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§ 11 Servering  
Escort letar serveringspersonal till flygledarnas avskedssittning den 15 december. Är man intresserad 
av detta ska man höra av sig Kristoffer.  
 
 

§ 12 Deltagande i LiTHaninan under våren 
Alla i styrelsen får i uppdrag att fundera på vad sektionen ska ha med på Logistiksektionens sida i 
LiTHanian under våren. 
 

§13 Övriga frågor 
Styrelsen beslutar att det istället för en extern hårddisk kommer att köpas in 9 st mindre USB- 

minnen samt ett stort USB- minne till styrelsen. Kristoffer får i uppdrag att köpa in dessa. 

Programmärken kommer att säljas under sektionspuben. 

3Cants äskning ansåg nämden vara fest. 3Cant hänvisas till att söka spons av sektionen istället om 

pengar fortfarande behövs.  

Therese får i uppdrag att titta upp vad det skulle kosta att köpa in och sälja sektionsväskor. Väskorna 

ska vara samma modell som LiU-väskorna. 

Elin får i uppdrag att skicka ut mail till alla sektionsmedlemmar angående sektionspuben på torsdag. 

§14 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas torsdagen den 29 november 2012 klockan 17.15 i Tp. 54. 

§15 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 

 

 

Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Malin Norén    Victor Ottosson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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