
 Logistiksektionen  Protokoll 
 Linköpings Universitet 2013-04-08 
 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 

 

 

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-04-04 
 

Närvarande: 
 Erica Andersson, sekreterare 

Kristoffer Jansson, kassör 
 Malin Norén, studienämndsordförande SL 

Therese Wilson, intendent  
 Anna Pärsdotter, näringslivsansvarig 
 Fredrik Henning, rekryteringsansvarig 
 Oskar Strömberg, arbetsmiljöombud 
 Lisa Roslund, festerichef Escort 
  

§1 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Oskar Strömberg förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Malin Norén och Therese Wilson. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Mötet hade inga adjungeringar. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen §8 LOGIN, §9 SAS, §10 Vårmöte och §11 Föredrag 

Sjöfartsverket.  

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Kristoffer har fixat med deklarationen och fortsatt med budgeten för nästa verksamhetsår. 

- Anna har haft fortsatt kontakten med SAS angående studiebesök för FTL. 

- Malin hade inget att informera. 

- Lisa har tillsammans med Elin fortsatt att kolla upp aktiviteter till SAFT. 

- Therese hade inget att informera. 

- Fredrik har fixat med presentationen till de gymnasieklasser som kommer på besök nästa 

vecka.  Han har även varit på MAFU- möte, N3- möte samt varit på möte med KTS- gruppen. 
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- Oskar har pratat med chefsarkitekten för LiU angående de tomma korridorerna på plan 6 i 

Täppan. Han har även varit på brukarmöte angående LiU 2015. 

§8 LOGIN 
Anna informerar att LOGIN preliminärt kommer att hållas 26-27 november. Hon har även haft 
forstsatt kontakt med Talent relation och då deras krav för att utnyttja tjänsten har ändrats verkar 
det vara intressant att testa detta under LOGIN- dagarna. 
 

§9 SAS 
Annas kontakt på SAS, Staffan, är intresserad av att få upp FTL till SAS på studiebesök. Kristoffer får i 
uppgift att prata med studenterna i FTL 3 angående om de har varit på studiebesök på SAS innan och 
vad de i så fall tyckte om det. 
 

§10 Vårmöte 
Styrelsen bestämmer att det kommer att serveras smörgåstårta på sektionens vårmöte den 17 april. 
Sista anmälningsdatum till vårmötet beslutas till 11 april. 
 

§11 Föredrag Sjöfartsverket 
Oskar får i uppdrag att skicka ut information angående eventet och hur anmälan går till. 

§12 Övriga frågor 
Anna informerar att det kommer att hållas Mat och prat den 24 april. En kille från Bråvallafestivalen 

kommer att föreläsa om logistiken bakom festivalen. Styrelsen tycker detta låter intressant och Anna 

får i uppgift att skicka ut ett mail till alla medlemmar angående hur man anmäler sig till detta. Sista 

anmälning är satt till den 16 april. 

En dialogkväll tillsammans med bland annat Kommunen och Studentbo kommer att hållas den 16 

april, Anna och Lisa ställer upp som representanter från styrelsen. 

§13 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas torsdagen den 11 april 2013 klockan 17.15 i Tp. 54. 

§14 Mötets avslutande 
Mötets ordförande Oskar Strömberg förklarade mötet avslutat. 
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Jonas Hutter    Erica Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Malin Norén    Therese Wilson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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