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Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. 

Tid 17:15-19:00, 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  
 Mikaela Ohlin, näringslivsansvarig 
 Therese Ziedén, rekryteringsansvarig 
 Oskar Strömberg, informationsansvarig 
 Helena Berglund, arbetsmiljöombud 
 Johanna Johansson, festerichef 3-cant 
   

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
 Till justeringspersoner valdes Stina Odebo och Helena Berglund. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungeringar 
Anna Pärsdotter, projektledare Login 

Hillevi Haugen, vice kårordförande LinTek 

Rick Andersson, revisor 

Jonas Zeitler, representant LiTHehack  

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
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§7 Rapporter och meddelanden 
Johanna: Bokat Sektionspub den 14 november.  

 

Therese: Ska träffa KTS1 nu på fredag 13/9. 

 

Valerie: Haft PPG-möte. Den 3/9 var det utbildning i Linköping. Den 11/9 var det 

studienämndsordförande-utbildning i Linköping. Pratade även om att få tillgång till portalen för 

utlandsstudier i Linköping. 

Maria: Betalningar är gjorda och har bokfört. Var till banken och satte in kontanter. 

Josefin: Har haft overallsprovning, nästan allt är beställt. Inget leveransdatum än. Handlat mat till 

kick-offen. Börjat kollat med sektionsmärket. Lite problem med färger, skall kollas upp. 

Oskar: En alumni-middag ska hållas den 19 november på visualiseringscenter. En inbjudan skall fixas 

och skickas till KTS1 och alumner. Har även haft möten angående alumner. 

Stina: Träffat alla FTL1. I övrigt samma möten som Valerie utom utbildningen. 

Mikaela: Har haft möte med näringslivsansvarig från LinTek.  

Sofie: Haft PPG-möte och hittat en till klassrepresentant till SL1. 

Erik: Påmint Ettan om Nolle-P utvärderingen. 

Lisa: Hade möte med alla styrelseordföranden i Linköping, helgen vecka 36. Möte med Norrköpings 

styrelseordföranden och Hillevi, utbytt en del idéer.  

§8 LiTHehack 
Jonas informerar vad LiTHehack jobbar med. LiTHehack hjälper alla studenter som vill ha hjälp med 

sina programmeringsuppgifter. Just nu erbjuds 2 dagar i veckan, tisdagar och torsdagar varannan 

vecka och måndagar och onsdagar varannan vecka. Visionen är att LiTHehack ska växa och erbjuda 

föreläsningar, tävlingar och andra evenemang. Just nu är det bara MT/GDK-studenter som är 

mentorer, målet är att fler studenter från andra program ska bli mentorer. Studievägledarna är 

väldigt positiv till LiTHehacks engagemang.  

LiTHehack äska 300-700 från styrelsen. Styrelsen beslutar om att ge 1000kr till LiTHehack, dock ska 

ett avtal upprättas av ordförande för att försäkra att LiTHehack går ut till Logistiksektionens program 

och marknadsföra sig.  

 

§9 Login 
Anna behöver inte gå på alla styrelsemöten. När större beslut skall tas kommer Anna att närvara på 

mötena eller när styrelsen känner att projektledaren behöver närvara. I år ska Login satsa på att 
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marknadsföra sig själva, bland annat genom en stor plansch som ska placeras i Kåkenhus. Anna och 

Maria skall diskutera om budget, kommer tas upp på nästa styrelsemöte. Anna vill gärna få förslag till 

företag som kan närvara på Login.  

Login kommer hållas den 27-28 november med olika föreläsningar och en mässa. 

§10 Mål & Visioner 
Styrelsen har upprättat ett kontrakt för styrelsen egna mål och visioner för verksamhetsåret. 

Kontraktet kommer skrivas och skrivas på av samtliga styrelsemedlemmar. 

§11 Lunchträff med LinTek 
Alla studienämndsordförande kommer ha lunchmöte med representanter från LinTek för att 

diskutera olika problem som finns med sektionen och Universitetet. Styrelsen diskuterar vilka 

punkter studienämndsordförande kan ta med sig.  

§12 FuM-helgen 
Alla ordförande på Linköpings Universitet hade möte helgen vecka 36. Man presenterades för 

varandra och hade olika aktiviteter. Det diskuterades om att försöka skapa ett bättre sammarbete 

mellan sektionerna. Man diskuterar även hur man ska reducera klyftan mellan Norrköping och 

Linköping.  

§13 Styrelseutbildning/Sittning 
Lördagen 5 oktober kommer det vara en inspirationsdag i Linköping för sektionsstyrelser och på 

kvällen kommer det vara en sittning. Mer information kommer. 

§14 Nikita 
Styrelsen kommer bjuda in Nikita till nästa styrelsemöte för att diskutera hur samarbetsavtalet ska 

utformas.  

§15 Demola 
Demola är en länk mellan företag och studenter. Studenterna får möjlighet att utföra aktuella projekt 

företag har. Företagen ställer inga krav och studenten får även HP för att utföra projektet. Studenter 

erbjuds även att få hjälp med ex-jobb. Just nu är det bara MT/GDK-studenter som har anmält sig till 

aktuella projekt.  

Demola vill locka fler studenter och frågar efter fler förslag med företag som kan tänka locka Logistik-

studenter. Nästa projekt sker i januari.  

 

§16 Övriga frågor 
Larm vill veta vilka företag som styrelsen tycker ska närvara. Man håller på att kontakta flera företag 

nu. Styrelsen får till nästa möte på sig att försöka komma på förslag. 
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Styrelsen diskuterar hur företagskontakten ska gå till. Förslag är att göra en individuell broschyr för 

programmen som sedan kan skickas ut till företag. Detta för att visa att programmen finns och vad 

studenterna kan när de är klara med sin utbildning. En broschyr för KTS är snart klar. 

Styrelsen ska skicka in olika förslag till Mikaela för kontakt. Vissa företag kan erbjuda case/uppdrag 

för studenter. Som tack kan sektionen få betalt för utfört arbete. 

Oskar föreslår att göra en allmän inloggning för samtliga styrelsemedlemmar så man lätt kan ge 

inloggningsinformationen till nästa års styrelse. Styrelsen tycker det låter som en bra idé och Oskar 

kommer fixa detta snarast.  

Trappan erbjuder att måla märkesbacken på lördag 14/9. Styrelsen anser att styrelsens märke ej 

behöver målas om. 

§17 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas 2013-09-17 klockan 17:15 i Tp. 54. 

§18 Mötets avslutande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet avslutat. 

 

Lisa Roslund    Erik Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Stina Odebo    Helena Berglund 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  .....................................................
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