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Logistiksektionen styrelsemöte 2013-02-20 
 

Närvarande: 
 Jonas Hutter, ordförande 
 Erica Andersson, sekreterare 
 Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS 
 Stina Odebo, studienämndsordförande FTL 

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

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Elin Petersson och Lisa Roslund. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Mötet hade inga adjungeringar. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 8 Gyllene moroten. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Elin hade inget att informera. 

- Oskar har fixat med felanmälningar. 

- Lisa hade inget att informera. 

- Stina hade inget att informera. 
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- Anna har varit i kontakt med företag som skulle kunna vara intressanta för ett eventuellt 

kvällsevenemang för FTL. 

- Daniel har uppdaterat maillistorna då det varit problem med dessa. Han har även varit på 

ALUMNI- möte, skapat en facebookgrupp för alumnerna samt skrivit en kravspecifikation till 

den nya hemsidan. 

- Victor hade inget att informera. 

- Fredrik har varit på MAFU- möte. 

- Therese hade inget att informera. 

- Jonas varit i kontakt med ett företag från LARM- dagarna i Linköping som skulle vara 

intresserade av att komma och föreläsa för KTS. 

§ 8 Gyllene moroten 
Styrelsen beslutar att uppmärksamma den lärare som nomineras till Gyllene moroten av sektionen. 
Alla styrelsemedlemmarna får i uppdrag att uppmana studenter att nominera lärare till utmärkelsen. 

§9 Övriga frågor 
Daniel informerar att det skulle finnas möjlighet att skapa ett separat mailkonto för sin styrelsepost 

som sedan kan gå i arv till nästkommande styrelsemedlem för posten. Styrelsen tycker att detta 

verkar intressant och Daniel får i uppdrag att titta vidare på detta. 

Styrelsen beslutar att hålla en pizzakväll den 5 mars klockan 17.15 i TP.56 där styrelsen informerar 

och uppmanar studenter att söka nästa styrelse.  

Styrelsen kommer att göra klassrumsbesök på måndag och tisdag efter fastställt schema för att 

informera om detta. 

Styrelsen står fast vid sitt beslut att sponsra 3-Cants vårbal med tillägget att sektionen får reklam i 

balhäftet även då ED- sektionen sponsrar med 2000 kr mot 15 förköpsbiljetter. 

§10 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas måndagen den 25 februari 2013 klockan 12.05 i Tp. 54. 

§11 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 
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Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Elin Petersson    Lisa Roslund 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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