
 Logistiksektionen  Protokoll 
 Linköpings Universitet 2014-02-04 
 Tekniska högskolan 
 Liu Campus Norrköping 

 
  

 

Sekreterare: Erik Andersson, sekreterare@logistiksektionen.se 
Ordförande: Lisa Roslund, ordf@logistiksektionen.se 

 
Logistiksektionen – Linköpings Universitet – 601 74 Norrköping – http://www.logistiksektionen.se/ – Org. nr. 825003-5436 – Pg 157 85 10-8 

 

 

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-02-03. 

Tid 17:15-19:00, plats TP54 
 

Närvarande: 
 Lisa Roslund, ordförande 
 Erik Andersson, sekreterare 

Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL 
 Valerie Dahl, studienämndsordförande KTS 
 Sofie Skeppstedt, studienämndsordförande SL 

Josefin Angvarson, intendent  
 Mikaela Ohlin, näringslivsansvarig 
 Therese Ziedén, rekryteringsansvarig 
 Johanna Johansson, festerichef 3-cant 
 Mahan Vosoughi, festerichef Escort 
 Helena Berglund, arbetsmiljöombud 
 Oskar Strömberg, informationsansvarig 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
Till justeringspersoner valdes Josefin Angvarson och Mikaela Ohlin. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungeringar 
Mötet hade 17 adjungeringar varav 17 medlemmar med rösträtt (endast rösträtt under punkt §7 Val 

av projektledare LOGIN 2014). 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Val av projektledare LOGIN 2014 
Valberedningen hade många sökande till projektledare för LOGIN 2014 och lyckades inte hitta en 

utan två kandidater. De två nominerade var: 
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 -Elias Strandell, FTL2 

 -Karin Tyredal Wahlén, KTS3 

Valberedningen presenterade de två nominerade för mötet. Ingen motkandidatur fanns. Efter mötet 

ställt frågor till Elias och Karin gick mötet till röstning. Rösträknare var Josefin Angvarson och Mikaela 

Ohlin. Röstningen gick tillväga att alla skulle blunda och räcka upp handen för den man villa rösta på. 

Efter räkning stod det klart att Karin Tyredal Wahlén blev vald till projektledare för LOGIN 2014. 

§8 Rapporter och meddelanden 
Johanna: Mailat angående filmen, skickat bilder till Oskar och fixat med festen. 

Mikaela: Fått mail ifrån Adeco, väntar på svar. 

Sofie: Sammanställt utvärderingar. Varit på UR-möte angående studenthandboken, hur den ska 

förbättras med mera. 

Oskar: Bytt namn på Nina på hemsidan, lagt ut de nytagna bilderna på hemsidan och rensat sidan på 

spam. 

Therese: Hållit på med hemmissionering, ska styra ett nytt event snart. 

Helena: Pysslat med festen, fixat lakan till festen som hänger i Täppan samt skapat ett evenemang 

för festen på Facebook. 

Josefin: Pysslat med festen, köpt ett USB, städat förrådet med Lisa och fixat fika. 

Valerie: Varit på UR-möte, hållit på med kursutvärderingarna och haft examinationsmöten. 

Nina: Varit på UR-möte, hållit på med kursutvärderingarna och varit på examinationsmöte. 

Mahan: Hållit på med manuset till filmen. 

Lisa: Städat förrådet, varit på ORN-möte och gjort klart arbetet med LitHehack.  

§9 Vårmöte 
Preliminärt kommer Vårmötet hållas torsdagen den 27 mars 2014, klockan 17:30 i TP1. Sökperioden 

till att söka till Styrelsen 14/15 kommer vara mellan 19/2 till 5/3 2014. 

§10 Karriärcentrums frukost 
Då Lisa inte kommer kunna närvara på frukosten kommer istället Oskar gå tillsammans med Mikaela 

onsdagen den 12 mars. 
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§11 Mässbesök/alumnbesök 
Då Styrelsen har äskat för 20 000 SEK att åka på mässbesök eller anordna alumnbesök ska Styrelsen 

försöka närvara på Logistik & Transport-mässan i Göteborg som äger rum mellan 7-8 maj. Styrelsen 

beslutar att Mikaela ska kolla upp mer om mässan. 

§12 Gruppkontrakt 
Lisa går igenom gruppkontraktet. Lite små justeringar gjordes och Erik skriver ut kontraktet till nästa 

möte. 

§13 Gyllene moroten 
Nomineringar till den Gyllene Moroten ska vara inne senast den 28/2 2014. Styrelsen beslutar om att 

informera om detta till samtliga medlemmar att de får skicka in nomineringar på vilken lärare som 

ska få detta pris. Lisa fixar att utskick görs och Oskar fixar att det läggs ut på samtliga sociala medier. 

Sista datum att skicka in nomineringarna är söndagen den 23/2 2014. 

§14 Övriga frågor 
Band till sittningen är i princip spikad. Lite kontakt med Trappan innan allt är klart. 

Biljetter till sittningen kommer först släppas till sektionsmedlemmar och sedan om det finns några 

biljetter kvar kommer dessa säljas till övriga studenter på campus. 

Datum för att spela in filmen är följande: 

 -12/2 samt 13/2 vid lunchtid (12:15-13:00)  

§15 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas onsdagen 12/2 2014 klockan 17:15 i TP54. 

§16 Mötets avslutande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet avslutat. 

 

Lisa Roslund    Erik Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Josefin Angvarson   Mikaela Ohlin 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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