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Logistiksektionen styrelsemöte 2013-05-13 
 

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 
 Elin Petersson, festerichef 3Cant 
 Lisa Roslund, festerichef Escort  

Nästa verksamhetsårs styrelse: Sofie Skeppstedt, Valerie Dahl, Josefin Angvarson, 
Therese Zieden, Helena Berglund, Oskar Löf och Rick Andersson. 

  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Hutter förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Lisa Roslund och Malin Norén. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungerigar 

Sofie Skeppstedt, Valerie Dahl, Josefin Angvarson, Therese Zieden, Helena Berglund, Oskar Löf och 
Rick Andersson, alla tillhörande styrelsen 13/14. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen §8 Höghöjdsbana. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
- Elin har tillsammans med Lisa bokat in sektionsaktivitet som i år blev höghöjdsbana.  
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- Lisa har som sagt bokat in höghöjdsbana som årets sektionsaktivitet tillsammans med Elin. 

- Victor hade inget att informera. 

- Anna har mailat ut en annons angående en tjänst på SAS till SL3, FTL3 och KTS5. 

- Fredrik har pratat med gymnasieklasser samt börjat sin överlämning till sin efterträdare i nya 

styrelsen. 

- Daniel har fixat mailadresser till styrelsen 13/ 14 samt fixat med den nya hemsidan.   

- Therese har bakat supergoda tårtor till detta möte som är styrelsens sista möte. 

- Oskar har fått svar på sitt mail angående bänkar till Täppans balkong där det stod att detta 

inte var prioriterat i nuläget i och med ombyggnaden av Kåkenhus. Han har lagt fram ett 

förslag för att sektionen ska fortsätta att vara grön sektion nästa verksamhetsår genom att 

föreslå till LiU-IT att det bör vara kostnadsskillnad på att skriva ut och ett dubbelsidigt papper 

och två enkelsidor. Då det idag inte finns någon skillnad föreslås att det bör vara billigare att 

skriva ut dubbelsidigt då det värnar om miljön. 

- Kristoffer har fixat med fakturor och börjat sammanställa bokslutet. 

- Malin har varit på efterträdarlunch. 

- Stina har varit på studentärende angående FTL. 

- Jonas informerar att den Gyllene moroten tyvärr inte gick till Logistiksektionens val 

Krisjanis Steins.  

§8 Höghöjdsbana 
Mötet beslutar att styrelsen inte kommer ha någon möjlighet till förköp på höghöjdsbanan utan har 
samma förutsättningar som alla sektionsmedlemmar för att det ska bli så rättvist som möjligt då det 
är begränsat antal platser.  Therese ställer upp och hjälper Elin och Lisa med avprickning vid bussen 
för avresa. 

§9 Övriga frågor 
Oskar, Elin och Josefin hjälper Therese att fixa och handla inför sektionens grillkväll i Folkparken den 

16 maj.  För resten av styrelsen träffas de som kan utanför sektionsrummet 16.30 för att hjälpa till att 

bära alla saker till grillplatsen. 

Anna önskar att LOGIN ska få en egen post i sektionens budget där allt som involverar LOGIN ska 

ingå. Hon anser även att LOGIN ska ha ett eget utskott som inte tillhör näringslivsutskottet. 

Styrelsen skulle även vilja passa på att tacka alla för ett roligt och innehållsrikt år och vill även passa 

på att önska nya styrelsen lycka till! 

§10 Nästa möte 
Detta var det sista mötet för styrelsen 12/13. 

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