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Logistiksektionens styrelsemöte 2013-12-17 

Tid 12:15-13:00, plats TP54 
 

Närvarande: 
 Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort 

Maria Modin, kassör 
Stina Odebo, studienämndsordförande FTL 

 Valerie Dahl, studienämndsordförande KTS 
 Sofie Skeppstedt, studienämndsordförande SL 

Josefin Angvarson, intendent  
Therése Ziedén, rekryteringsansvarig 

 Helena Berglund, arbetsmiljöombud 
 Johanna Johansson, festerichef 3Cant 
 Oskar Strömberg, informationsansvarig 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
Till justeringspersoner valdes Oskar Strömberg och Stina Odebo. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungeringar 
Nina Alfredsson (tillträdande studienämndsordförande FTL), Anna Pärsdotter (projektledare LOGIN 

2013), Therese Wilson (vice projektledare LOGIN 2013) samt Mahan Vosoughi (tillträdande 

festerichef Escort).  

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes utan tillägg. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
Johanna: Inget specifikt  
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Josefin: Har arbetat med de pins som ska tas fram för Logistiksektionens program. Vad som är 

bestämt är att det ska tillverkas 100 av varje programpin. Beslut om vilken bakgrundsfärg under §10.  

Maria: Fortsatt arbete med att sammanställa LOGIN. Har även varit nere på Sturup.  

Stina: SnOrdf-utbildning med tillträdande FTL-SnOrdf Nina Alfredsson. Har också varit nere på Sturup.  

Oskar: Rensat hemidan från spam. Hjälpt LOGIN med att sprida utvärderingsinfo.  

Valerie: Har tillsammans med Helena haft möte med LinTek angående programmeringskursen som 

nämnts i tigidare protokoll. Möte med ED- samt MT-SnOrdfar angående hur processen för 

samutvärderingar ska se ut.  

Helena: Möte med Valerie och LinTek angående programmeringskursen. Har även varit på möte 

angående LiUs varumärke. Pratat med KTS1an angående psykosociala möjligheter som erbjuds via 

universitetet . 

Sofie: Redigerat säljande text för SL som är tänkt att publiceras på bland annat Logistiksektionens 

hemsida.  

Lisa: Möte med ITN om vad som händer på institutionen. Redigerat stadgar tillsammans med Erik.  

 

§8 LOGIN 
Styrelsen berömde LOGIN för ett mycket väl genomfört arrangemang. Svårt att förutse att just den 

vecka LOGIN genomfördes på skulle visa sig vara ganska tung för många vilket gjorde att deltagandet 

inte var så högt som önskat. Schemaläggarna har inte varit villiga att göra LOGIN-dagarna schemafria, 

samma problem har drabbat ED. SnOrdfarna ska lyfta denna fråga på nästkommande 

programplanegruppsmöte.  

Projektledare hade önskat större engagemang från styrelsen då hon anser att de bör föregå med gott 

exempel för hela sektionens medlemmar. Dessutom fanns det enligt projektledare en ”vi och de”-

känsla mellan LOGIN och styrelsen vilket vid diskussion endast visade sig bero på brist i 

kommunikationen.  

Diskussion kring huruvida LOGIN ska vara separat eller inte och hur det i sådant fall skulle 

organiseras. Skulle det kanske vara aktuellt att sektionens kassör och näringslivsansvarig sitter med i 

LOGIN-utskottet? Det skulle kunna förenkla beslutsfattandet. Diskussioner fördes men inga beslut 

togs.  

§9 Sektionsfest/sittning 
Johanna meddelade att sektionsfesten/sittningen kommer att kräva tio serveringspersoner. Hon ska 

undersöka om det kan vara genomförbart att ”byta” serveringspass med andra sektioner.  
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§10 Övriga frågor 
BESLUT: Vit bakgrund på pinsen  

Antingen kan bakgrunden vara vit eller metallfärgad. Styrelsen beslutade om att bakgrunden ska vara 

vit.  

Oskar meddelade att han kommer att framställa en hemsidemanual till sektionens hemsida vilken 

kan användas av både styrelsen och LOGIN.  

Maria meddelade att det kan vara otydligt vid överföring av pengar från Logistiksektionen. L-

sektionen är upptaget.  

§11 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas 21/1 2014 klockan 17:15 i TP 54. 

§12 Mötets avslutande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet avslutat. 

 

Lisa Roslund    Sofie Skeppstedt 
Ordförande    SnOrdf SL, vice sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Oskar Strömberg   Stina Odebo 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  .......................................................
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