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Logistiksektionen styrelsemöte 2014-02-12. 

Tid 17:15-18:30, plats TP54 
 

Närvarande: 
 Lisa Roslund, ordförande 
 Erik Andersson, sekreterare 

Maria Modin, kassör 
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 Oskar Strömberg och Sofie Skeppstedt. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungeringar 
Mötet hade inga adjungeringar. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
Erik: Bokat TP1 till vårmötet. 

Josefin: Fixat en hel del med sittningen. 
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Maria: Kikat i posten, tagit emot pengar. 

Therese: Filmat. Kommer ha ett hemmissionerings-event nästa vecka. 

Oskar: Marknadsfört sittningen på Facebook, varit på möte med Karriärscentrum. Haft möte med 

LiTHehack. 

Helena: Varit på AMO-möte, sålt biljetter till sittningen och jobbat med sittningen. 

Sofie: Sammanställt utvärderingar, varit på examinatorsmöte och har varit i Frankrike. 

Valerie: Sammanställt utvärderingar, varit på examinatorsmöte och har varit i Frankrike. 

Nina: Sammanställt utvärderingar, varit på examinatorsmöte och har varit i Frankrike. Ska även ha ett 

specialmöte. 

Johanna: Fixat med sittningen. 

Mikaela: Gyckeltränat, mailat angående mässan i Göteborg, ska kolla vilka företag som kommer dit. 

Varit på möte med Karriärscentrum samt satt upp affischer för Bus4You. 

Lisa: Hjälpt Mikaela med affischerna, kollat med valberedningen om datumet för vårmötet var okej 

och det var okej för deras del. 

§8 Gyckel på sittning 
Styrelsen behöver gyckelträna inför sittningen nästa fredag. Gyckelträning kommer ske nästa vecka. 

Det finns även rekvisita som behöver ordnas. Johanna ska kolla om hon har möjlighet att ta fram det 

som behövs. 

§9 Spons till 3Cants vårbal 
3Cant kommer behöva all spons de kan få till vårbalen, då det fattas en hel del pengar just nu. Just nu 

ser det ut som att vårbalen ej kommer bli av. Johanna undrar då om styrelsen kan sponsra 3Cant. 

Styrelsen tar då beslutet att: 

 Sponsra 3Cant med 5000 SEK 

Som tack för sponsringen kommer Logistiksektionen få ett visst antal biljetter. Hur många är biljetter 

det rör sig om är fortfarande inte bestämt. Johanna ordnar ett kontrakt för sponsringen.  

§10Programbroschyrerna 
Mikaela och Therese har jobbat med programbroschyrer som man kan ge ut till företag där all 

information om samtliga program inom Logistiksektionen. Då det är väldigt svårt att lära sig 

programvaran för att skapa dessa broschyrer har Mikaela som förslag att ta hjälp av någon student 

från GDK. Styrelsen tycker detta låter vettigt så Mikaela ska kolla med GDK-styrelsen om det finns 

någon som kan hjälpa till med broschyrerna.  
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§11 Kassahantering/Försäljning 
Maria har som förslag att man alltid ska räkna kassan innan och efter en försäljning för att säkerställa 

att kassan stämmer. Efter diskussion kommer styrelsen överens om att man ska vara två stycken när 

vi använder kassan, så kallad dualitetsprincip. Detta för att säkerställa att inga pengar kommer 

försvinna från kassan. Det har inte varit några problem för styrelsen innan men alltid bra att vara på 

den säkra sidan! 

§12 LiTHehack/Asia Exchange 
Då LiU har i princip inga asiatiska utlandsstudierorter så har Asian Exchange en förfrågan om vi kan 

marknadsföra för deras räkning. Styrelsen tycker det är en bra grej och Oskar ansvarar för att lägga ut 

på hemsidan och Facebook. 

LiTEhack kommer ha en föreläsning om GIT på fredag (14/2). Oskar fixar att lägga ut information om 

detta på Facebook. 

Nästa onsdag (19/2) kommer Karriärscentrum ha en föreläsning om att jobba i Europa. Oskar 

kommer lägga ut information om detta på Facebook och hemsidan. 

§13 Vårmöte 
Vårmötet kommer hållas torsdagen 27 mars klockan 17:30. Alla i styrelsen ska skriva en 

postbeskrivning och lägga upp i Dropboxen tills nästa tisdag (18/2). Erik kommer skicka 

beskrivningarna till valberedningen som sedan skickar ut ett mail till samtliga medlemmar om att 

söka till styrelsen 14/15. 

§14 Övriga frågor 
Den 5 mars kommer det hållas en mässa för Norrköpings gymnasieelever där LIU kommer visa upp 

sina program. Styrelsen kommer ha en monter där för att marknadsföra våra program. Det kommer 

behövas en student som står i LIUs egen monter. Om någon i styrelsen känner sig att denne vill ha 

detta uppdrag ska man kontakta Therese. 

Therese hade en fråga om hur vi ska betala de som hemmissionerar. Maria tycker att det ska betalas 

när de har åkt. 

Styrelsen pratade om att vi skulle anordna en Pluggstuga innan Tenta-P. SnOrdfar kollar upp detta. 

§15 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas tisdagen den 18/2 2014 klockan 17:15 i TP54. 

Gyckelträning:  måndag 12:15-13:00 och efter mötet på tisdag. 

§16 Mötets avslutande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet avslutat. 
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Lisa Roslund    Erik Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Oskar Strömberg   Sofie Skeppstedt 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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