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Logistiksektionen styrelsemöte 2013-04-22 
 

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 
 Daniel Strindlund, informationsansvarig 
 Oskar Strömberg, arbetsmiljöombud 
 Erik Andersson, general Familjen 

Nästa verksamhetsårs styrelse: Maria Modin, Sofie Skeppstedt, Josefin Angvarson, 
 Mikaela Ohlin, Therese Zieden, Helena Berglund och Rick Andersson. 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Daniel Strindlund och Kristoffer Jansson. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungeringar 
 Erik Andersson, Maria Modin, Sofie Skeppstedt, Josefin Angvarson, Mikaela Ohlin, Therese Zieden, 

Helena Berglund och Rick Andersson, alla tillhörande nya styrelsen 13/14. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen §8 Gyllene moroten, §9 Annonsering i basårets 

nollehandbok, §10 Sektionspub, §11 Efterträdarlunch och §12 FUM- valet. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
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§7 Rapporter och meddelanden 
- Fredrik har representerat Logistiksektionen tillsammans med Byggsektionen och ED då 

gymnasieskolor besökte Campus Norrköping. Han har även fixat med FTL- broschyren så att 

den ska kunna gå till tryck under sommaren. 

- Erik har varit på Familjenskiftning samt fixat med nolleboken inför uppstarten i höst. 

- Stina har fixat med kursutvärderingarna samt varit på möte på Sturup i Malmö. 

- Malin har fixat med kursutvärderingar. 

- Victor har även han fixat med kursutvärderingar samt mailat med Magnus Moberg angående 

ett möte den 23 april. 

- Anna har mailat med SAS och avböjt inbjudan om studiebesök eftersom FTL 3: orna redan 

åker dit på studiebesök i en kurs. Hon har istället bjudit in dem till LiU för att prata om SAS 

med alla FTL:are men har inte fått något svar. 

- Therese har fixat smörgåstårta till Vårmötet och fika till detta möte. 

- Oskar har hjälpt Erica att skriva ut sektionens nya logga till anslagstavlan. 

- Daniel har uppdaterat sektionens nya hemsida och meddelar att hemsidan kommer att 

lanseras innan sommaren. 

- Kristoffer har gjort klart deklarationen samt mailat med kårordförande i LinTek angående 

pengar för medlemsavgifterna. 

- Jonas har varit på Escorts vårmöte och hälsar från LinTek att tagga alla studenter att rösta i 

FUM- valet, sektionen med flest antal röstande kommer att bjudas på tårta. 

- Styrelsen har haft Vårmöte och varit på SAFT som Lisa och Elin fixat.  

§8 Gyllene moroten 
Logistiksektionen har nominerat Krisjanis Steins till Gyllene moroten.  Detta vill styrelsen uppmuntra 
och kommer därför att överlämna blommor från sektionen den 3 maj klockan 15.15 i TP 41.  
 

§9 Annonsering i basårets nollehandbok 
Styrelsen avböjer erbjudandet att sektionen ska medverka i basårets nollehandbok då det redan görs 
mycket annonsering till basårselever om programmen som finns på Logistiksektionen. 
 

§10 Sektionspub 
Nikita får i uppdrag att fixa bord och stolar med mera på sektionspuben som hålls den 25 april på 
Trappan med start klockan 18.00. 

 
§11 Efterträdarlunch 
Sektionen kommer att bjuda styrelsemedlemmarna och sina efterträdare på en lunch på Laxholmen 
och Kristoffer får i uppdrag att köpa matkuponger. Alla i styrelsen bestämmer individuellt med sin 
efterträdare när de vill gå på lunchen. 

 
§12 FUM- valet 
LinTek kommer att sätta upp stationer i Täppan där det kommer att gå att rösta i FUM- valet för att 
så många som möjligt ska rösta. Styrelsen tillsammans med nya styrelsen ställer upp och hjälper till 
så att stationen alltid är bemannad.  

http://www.itn.liu.se/~krist
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§13 Övriga frågor 
Det har kommit upp önskemål om att försöka öka sammanhållningen mellan de FTL- studenter som 

åker till Malmö och de som stannar i Norrköping. Därför har det kommit som förslag att FTL 3:orna i 

Norrköping ska åka ner och hälsa på i Malmö under hösten i 3:an. Nämnden kommer att stå för 

denna kostnad om sektionen äskar för detta.  Styrelsen tycker att detta låter som den bra idé.  

Styrelsen har fått en äskning av Nikita för den bowlingkväll som hölls för sektionens tjejer. Styrelsen 

godkänner denna äskning och står för kostnaden. 

Efter att det på Vårmötet kom upp önskemål om att fixa ett sektionsmärke får Therese i uppdrag att 

trycka upp ett sådant märke.  

Victor kommer att sätta ihop en grupp med studenter från KTS 1, 2, 3 och 4 för att diskutera hur 

kursupplägget för KTS ser ut idag och hur det skulle kunna förbättras. 

§14 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas måndagen den 6 april 2013 klockan 17.15 i Tp. 54. 

§15 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 

 

Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Daniel Strindlund   Kristoffer Jansson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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