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Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-05.  

Tid 17:15-18:45, plats TP54. 
 

Närvarande: 
 Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort 
 Erik Andersson, sekreterare 

Maria Modin, kassör 
 Valerie Dahl, studienämndsordförande KTS 
 Stina Odebo, studienämndsordförande FTL 
 Sofie Skeppstedt, studienämndsordförande SL 

Josefin Angvarson, intendent  
 Therese Ziedén, rekryteringsansvarig 
 Helena Berglund, arbetsmiljöombud 
 Johanna Johansson, festerichef 3-cant 
 

Icke närvarande: 
 Mikaela Ohlin, näringslivsansvarig 

Oskar Strömberg, informationsansvarig 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Sofie Skeppstedt och Valerie Dahl. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungeringar 
Mötet hade inga adjungeringar. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tillägget att § 15 ändras till ”Äska från LiTHehack” istället för det 

tidigare ”Äska till LiTHehack” då det är de som ämnar äska från Logistiksektionen.  

§6 Föregående mötesprotokoll 
Då detta är styrelsens första möte finns inget tidigare protokoll att godkänna. 
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§7 Rapporter och meddelanden 
- Josefin har beställt tröjor till styrelsen. Fixade inhandling av olika varor inför styrelsens 

aktiviteter under Nolle-P. Köpt färg till målning av märkesbacken. Haft overallsprovning med 

Ettan idag (13-09-05) och kommer även ha provning imorgon fredag. Börjat kollat upp 

sektionsmärket. 

- Helena har hjälpt Josefin med hennes uppgifter. 

- Valerie har hälsat på KTS1 och fixat två klassrepresentanter. Sammanställer KTS4 och KTS5s 

kurser. 

- Stina har bokat in möten för att träffa FTL-klasserna. Inga klassrepresentanter ännu. 

- Therese har hjälpt Josefin med hennes uppgifter. 

- Sofie har hälsat på SL1. Inga klassrepresentanter ännu. 

- Maria har diskuterat med Josefin om inköp. Har även bokfört och skickat fakturor. 

- Johanna har börjat planera KTS-femmans fest. 

- Erik har skickat ut utvärderingar om Nolle-P till Ettan. 

- Lisa har hjälpt Josefin. Lisa, Johanna, Maria och Mikaela träffade Demola. Ska på utbildning 

med andra ordförande under helgen vecka 36. 

§8 Sektionspub 
Johanna ska prata med Trappan nästa vecka och boka in datum. Inga spikade datum beslutades idag. 

Styrelsen pratar om att ha sektionspubar på både Trappan samt Vattentornet under höstterminen 

2013.  

§9 KTS-femmans fest 
Johanna informerar om att planeringen går framåt. Datum för Femmans fest är den 28 september. 

Styrelsen subventionerar priset för varje sittande på festen med 200 kr, förutsatt att sittande är 

sektionsmedlem.  

§10 Val av vice ordförande 
Styrelsen valde Johanna Johansson till vice ordförande för verksamhetsåret. 

§11 Val av vice sekreterare 
Styrelsen valde Sofie Skeppstedt till vice sekreterare för verksamhetsåret.  

§12 Kick-off 
Styrelsen kom överens om att hålla kick-off onsdagen den 11 september. Tacokväll i Bryggeriets 

allrum.  

§13 Mål och visioner 
Denna punkt bordläggs tills nästa möte. 
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§14 Overaller & märken 
Josefin ska beställa overaller och kommer i samband med detta se över om det finns större storlekar 

än i dagsläget.  Josefin ansvarar för att fixa sektionens märke.   

§15 Äska från LiTHehack 
Styrelsen vill bjuda in LiTHehack till nästa sektionsmöte. Lisa ansvarar för att kontakta LiTHehack.  

§16 Ekonomiska beslut 
Styrelsen beslutar att ekonomiska beslut över 5000kr ska tas upp med hela styrelsen. Summor under 

5000kr och som är inom budget får kassören besluta själv.  

§17 Övriga frågor 
Nikita har frågat om fortsatt samarbete med styrelsen, antingen med samarbetsavtal eller genom att 

äska. Nikita får återkomma med förslag. 

Höstmötet kommer inte inträffa innan den 18 oktober.  

Lisa har fått ett mail från Anders Peterson, KTS-avdelningen, om en föreläsning den 5 december. Lisa 

ska maila tillbaka och fråga om mer information om föreläsningen. 

Nya bilder ska tas till sektionens hemsida. Profilbilder till hemsidan likaså. 

Styrelsen uppmanas även att uppdatera sina profiler på sektionens hemsida.  

§18 Nästa möte 
Nästa möte kommer att äga rum onsdagen den 11 september klockan 17.15. Lokal meddelas i 

tillhörande kallelse.  

§19 Mötets avslutande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet avslutat. 

 

Lisa Roslund    Erik Andersson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Sofie Skeppstedt   Valerie Dahl 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ...................................................
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