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Logistiksektionen styrelsemöte 2013-03-04 
 

Närvarande: 
 Jonas Hutter, ordförande 
 Erica Andersson, sekreterare 

Kristoffer Jansson, kassör 
 Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS 
 Stina Odebo, studienämndsordförande FTL 
 Malin Norén, studienämndsordförande SL 

Therese Wilson, intendent  
 Anna Pärsdotter, näringslivsansvarig 
 Fredrik Henning, rekryteringsansvarig 
 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 Therese Wilson och Anna Pärsdotter. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
Mötet hade inga adjungeringar. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 8 Alumner som läst Telekomprofilen på KTS, §9 SAFT 

och §10 Pizzakväll. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Anna har fortsatt arbetet med att kontakta företag till ett eventuellt evenemang för FTL, SAS 

har visat intresse. 
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- Lisa har fixat med anmälningarna inför styrelsens pizzakväll samt haft möte med Elin och 

planerat SAFT. 

- Stina har varit på snorfutbildning och ppg- möte. Hon har även haft kontaktat 

Transportstyrelsen och Swedavia angående evenemanget för FTL.  

- Malin har varit på ppg- möte. 

- Victor har varit på ppg- möte. 

- Kristoffer har fixat med budgeten inför nästa verksamhetsår som ska vara klar till sektionens 

vårmöte. 

- Fredrik informerar att hans utskott varit på gymnasiemässa i Linköping och att han har fått 

mail angående en liten mässa som ska hållas i Kåkenhus den 5 mars. 

- Elin har varit på möte med Lisa och planerat SAFT. 

- Therese hade inget att informera. 

- Jonas har varit på sektionsordförandeträff. 

§8 Alumner som läst Telekomprofilen på KTS 
Det har kommit upp förslag om att slå ihop två kurser i femman på KTS- programmets 
Telekomprofilen och därför skulle det vara intressant med kommentarer från gamla studenter på 
denna profil angående förslaget. Jonas har kontaktuppgifter till två gamla studenter och Daniel får i 
uppgift att titta upp om det finns möjlighet att få tag på fler gamla studenter från denna profil. 
 

§9 SAFT 
SAFT preliminärt bokas till den 19 april, Elin och Lisa fortsätter att titta upp förslag på aktiviteter.  
 

§10 Pizzakväll 
Pizzakvällen kommer att hållas i Spetsen lunchrummet efter en kort uppsamling av alla i TP. 56. Först 
kommer lite info att presenteras och sedan kommer alla att få möjlighet att ställa frågor till styrelsen. 
Therese får i uppdrag att fixa muggar. Anna, Erica, Stina och Therese ställer upp och hjälper Lisa och 
Elin med att hämta pizzorna och dricka. Resten av styrelsen träffas klockan 17 vid TP.56. 

§11 Övriga frågor 
Fredrik undrar om det finns någon eller några styrelsemedlemmar som skulle kunna tänka sig att 

hjälpa till på en liten mässa för gymnasieelever som kommer att hållas i Kåkenhus den 5 mars. Anna 

och Jonas ställer upp och representerar sektionen. 

§12 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas torsdagen den 4 april 2013 klockan 17.15 i Tp. 54. 

§13 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 
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Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Therese Wilson   Anna Pärsdotter 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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