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Logistiksektionen styrelsemöte 2013-05-06 
 

Närvarande: 
 Jonas Hutter, ordförande 
 Erica Andersson, sekreterare 

Kristoffer Jansson, kassör 
 Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS 
 Malin Norén, studienämndsordförande SL 

Therese Wilson, intendent  
 Fredrik Henning, rekryteringsansvarig 
 Daniel Strindlund, informationsansvarig 
 Oskar Strömberg, arbetsmiljöombud 
 Elin Petersson, festerichef 3-cant 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Oskar Strömberg och Elin Petersson. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 
 Mötet hade inga adjungeringar. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen §8 Kursutvärderingar på hemsidan och §9 

Avslutningsaktivitet.  

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Elin har anordnat SAFT tillsammans med Lisa. 

- Malin har varit på ppg- möte och skickat in kursutvärderingarna till UA.  

- Victor har lämnat sina kursutvärderingar till Malin och satt ihop en arbetsgrupp för med 

studenter från alla årskurser i KTS för att diskutera kursupplägg för programmet. Han har 

även mailat med UA.  
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- Oskar har börjat med överlämning av material till Helena Berglund som tar över hans post i 

styrelsen till nästa verksamhetsår. Han har även mailat Agnete Hägg- Knape angående att det 

önskas bänkar till balkongen på plan 4 i Täppan. 

- Kristoffer var varit på Laxholmen och fixat biljetter till styrelsens efterträdarluncher. Han har 

även fått svar från LinTek att sektionen kommer att få 8000 kr för de åtta 

hemmissioneringarna som gjort av studenter från sektionen samt 17 000 kr för 

medlemsavgifter. 

- Fredrik har hjälpt Victor med den arbetsgrupp som satts ihop för att diskutera kursupplägg 

för KTS.  

- Daniel har varit på ALUMNI- möte och fixat med sektionens nya hemsida. 

- Jonas har handlat blommor till Krisjanis Steins, som nominerades till Gyllene moroten av 

sektionen. Han har även sett till att nya styrelsen kommit iväg på styrelseutbildning i 

Linköping. 

- Styrelsen har anordnat en sektionspub och överlämnat blommor till Krisjanis Steins för att 

visa sektionens uppskattning av hans arbete för studenterna då han nominerades till Gyllene 

moroten av sektionen. 

§8 Kursutvärderingar 
Victor informerade att det kommit upp som förslag att kursutvärderingarna ska läggas ut på 
sektionens hemsida för att medlemmarna ska ha möjlighet att titta på dessa. Han har pratat om 
detta med UA och de sa att det var okej så länge de var begränsade så att endast sektionens 
medlemmar har tillgång till dem och att de inte får var sökbara på internet. Daniel har tittat upp 
detta med Simon Malm och han tror att det ska vara möjligt att fixa så att medlemmarna kan logga in 
med sitt liu- id för att begränsa åtkomsten. Han skulle titta upp saken ytterligare och återkomma 
med mer inforation.  
 

§9 Avslutningsaktivitet 
Elin och Lisa får i uppdrag att titta upp en lämplig avslutningsaktivitet för sektionens medlemmar som 
ska anordnas innan terminens slut. Styrelsen ger dem ansvaret att bestämma aktivitet och datum för 
aktiviteten och såklart hjälper styrelsen till om det skulle behövas.  

§8 Övriga frågor 
Fredrik informerar att det har kommit ut mail angående att rösta på årets alumn och att alla 

studenter har möjlighet att rösta. 

Styrelsen beslutar att anordna en grillkväll för sektionsmedlemmarna i Folkparken den 16 maj från 

klockan 17.15.  

§9 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas 13 maj 2013 klockan 17.15 i Tp. 54. 

§10 Mötets avslutande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet avslutat. 
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Jonas Hutter    Erica Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Oskar Strömberg   Elin Petersson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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