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Logistiksektionen styrelsemöte 2013-10-12. 

Tid 13:00-14:00, plats TP54 
 

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

Maria Modin, kassör 
 Valerie Dahl, studienämndsordförande KTS 
 Stina Odebo, studienämndsordförande FTL 

Josefin Angvarson, intendent  
 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 Maria Modin och Valerie Dahl. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungeringar 
Oskar Löf, revisor för Logistiksektionen. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes med tillägget §12 Höstmöte. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och även mötesprotokoll från styrelsemöte 24/9-13. 

 

§7 Rapporter och meddelanden 
Stina: Möte med lärare angående ekonomikurs. Jobbat med Sturup-resean, budget och 

äskningsförslag. 

Josefin: Kollar på hur man kan lösa problemet med overallerna. Lånat ut muggar till Nikita. Fixat 

visitkort. Mailat 1an angående problemet med overallerna. 
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Oskar: Haft möte med kommunikatören. Fixar med alumninätverk. Fått frågor från LOGIN, har mailat 

tillbaka. Möte med alumniansvarig angående alumnimiddagen den 19 november, har gjort 

klassrumsbesök för att marknadsföra denna middag. 

Helena: Haft möte med arbetsmiljöansvariga, med LinTeks Amos, haft en allmän diskussion. 

Ombyggnationen i Kåkenhus beräknas bli klar i december. 

Maria: Betalt fakturor och fakturerat. Varit på Elmiamässan och pratat med många företag. 

Therese: Lunch med utskottet. Mafu-möte med rekryteringsansvariga. Även haft möte om en 

presentationsfilm för KTS. 

Valerie: Varit på Elmiamässan. Haft möte med EDs och MTs snOrdf angående samutvärderingar. MT 

kände att de inte ville göra samutvärderingar under första läsperioden då det ligger för nära. Skall ses 

över inför nästa läsperiod. Haft möte med klassrepresentanter i 1an samt ett möte med 

klasrepresentanter från 2,3 och 4an. Haft mailkontakt med en lärare i Linköping angående en kurs 

där.  

Lisa: Varit på Elmiamässan. Skrivit samarbetsavtal med Nikita. Håller på med avtalet med LiTHehack 

fortfarande. Ordförandemöte i Linköping om hur man kan förbättra sina styrelsemöten etc.  

 

§8 Hemmissionering 
Styrelsen diskuterar om hur vi kan locka fler att hemmissionera. Erbjuda föreningar belöning för att 

hemmissionera. Styrelsen beslutar att föreningar kan få 500kr för att hemmissionera och ge andra 

som åker 200kr i presentkort och denne får gå på Saft. Det kommer hållas ett info-möte i november. 

 

§9 Grön sektion 
Styrelsen diskuterar hur vi ska fortsätta arbeta för att vara en grön sektion. Styrelsens medlemmar 

får fundera på förslag om hur man kan fortsätta att vara en grön sektion. En miljöplan kommer att 

utformas. Denna plan kommer att skickas in våren 2014.  

  

§10 Sponsring sittningar, Escort 

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

sektionsmedlem. Sittningar som berörs är Escorts två (2) examensittningar samt 5ans fest.  

 

§11 Elmiamässan 
Lisa informerar om Elmiamässan. Det var två mässor: Nordic Rail och Future Transport. Det fanns en 

del logistikföretag som var intresserade av LOGIN. Det fanns många utländska företag som visade 

intresse för LOGIN. I det stora hela var det en bra mässa. 

 

§12 Höstmöte 
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Styrelsen beslutar att det kommer bjudas på pizzaslice på höstmötet. Kommer även servera dryck. 

Erik kommer maila ut till alla medlemmar för att ta in anmälningar. 

§13 Övriga frågor 
Styrelsen kommer se över stadgarna, då det finns oklarheter i dem. Detta kommer göras innan 

höstmötet. 

LOGIN kan fixa monterväggen själva, men styrelsen står för kostnaden. 

Josefin har börjat kolla på pennor med Logistiksektionens logga på. Eventuellt skicka med 

hemmissionerare. 

ED har sin EDGB-logga på goodiebag-påsar. Styrelsen får diskutera om vi vill ha något liknande. 

§14 Nästa möte 
Nästa officiella möten kommer att hållas 17/10-2013 klockan 12:15-13:00 samt 5/11-2013 klockan 

17:15 i TP 54. 

§15 Mötets avslutande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet avslutat. 

 

Lisa Roslund    Erik Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Maria Modin    Valerie Dahl 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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