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Logistiksektionen styrelsemöte 2014-03-12. 

Tid 17:15-19:00, plats TP54 
 

Närvarande: 
 Lisa Roslund, ordförande 
 Erik Andersson, sekreterare 

Maria Modin, kassör 
Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL 

 Sofie Skeppstedt, studienämndsordförande SL 
Josefin Angvarson, intendent  

 Mikaela Ohlin, näringslivsansvarig 
 Therese Ziedén, rekryteringsansvarig 
 Helena Berglund, arbetsmiljöombud 
 Oskar Strömberg, informationsansvarig 
  

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet öppnat. 

§2 Justeringspersoner 
Till justeringspersoner valdes Mikaela Ohlin och Nina Alfredsson. 

§3Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§4 Adjungeringar 
Karin Tyredal Wahlén, Projektledare LOGIN 2014. 

§5 Fastställande av föredragslista 
Föredragningslistan godkändes. 

§6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§7 Rapporter och meddelanden 
Mikaela: Mailat med Maria och mailat till KTS5 angående Ramböll. 

Therese: Varit på mässa i Kåkenhus och pysslar med broschyrer. Ska även försöka peppa 

hemmissioneringar, dåligt tryck just nu. 
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Sofie: Varit på möte med Marie angående SL, mailat och bokat för att käka på Laxholmen med 

klassrepresentanter, haft uppföljningsmöte med utbildningsansvarig och kontakat examinatorer. 

Josefin: Get ut pins och fixat kaffe till pluggstugan. 

Nina: Kontaktat examinatorer, mailat klassrepresentanter och varit på möte om FTL. 

Karin: Varit på överlämningslunch med LOGIN 2013. Har börjat med intervjuer för det nya utskottet 

och beräknas vara klart till nästa vecka. 

Oskar: Mailat Lisa om verksamhetsdokumentet, lagt upp saker på hemsidan. Har haft lite krångel 

med maillistor så uppstår det några problem med mailen  kontakta Oskar! Har lagt upp 

mingelbilderna på Facebook och fixat event för pluggstugan. 

Helena: Mailat med LinTek. 

Maria: Betalat och skickat fakturor. 

Erik: Börjat förbereda inför vårmötet. 

Lisa: Hjälpt Erik inför vårmötet, mailat Oskar och har försökt få tag på Vice Kårordförande. 

§8 SOAF 
Mikaela har fått mail från en Anders Peterson från SOAF (Svenska Operationsanalysföreningar) och 

har fått en förfrågan att lägga upp Logistiksektionen på deras hemsida. Detta kostar styrelsen 

ingenting med ger gratis marknadsföring. Alla närvarande i styrelsen tyckte detta lät som en bra grej 

och Mikaela ska kolla om SOAF kan hålla i någon föreläsning i framtiden. 

§9 Info om FTL 
Nina var på möte förra veckan angående om hur FTLs framtid ser ut. Nuvarande FTL kommer att 

läggas ner, alltså ingen flygledardel kommer finnas kvar. Dock kommer programmet döpas om till 

Flygtransport och Logistik och kommer ha i princip samma upplägg. Antagning kommer ske till 

hösten. Det nya FTL-programmet ska komma upp på antagning.se inom kort dock senast den 17 

mars.  

För att uppmärksamma detta ska Nina skriva ihop en text som ska läggas upp på hemsidan. 

§10 Mailadresser och hur de uppdateras  
Nina hade en fråga om hur man ändrar namnen på mailadresserna. Till exempel står det ”Erica 

Andersson” när man får mail ifrån Erik. Oskar informerar om att det ej går att ändra. Oskar ska samla 

på sig mer information om detta och ta upp på ett senare möte. 

§11 Miljömål 
Då sektionen är klassad som en grönsektion behöver vi sätta upp ett nytt miljömål för att behålla 

denna titel. Planen ska vara klar innan maj och Helena ber om förslag från styrelsen. Styrelsen har 
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som förslag om att ge alla lärare ett sudd till tavlorna istället för att de ska använda papper. Helena 

ska kolla upp detta. 

§12 Vårmöte  
Det är inte klart än hur det blir med sponsringen för mackorna till vårmötet. Det styrelsen kan göra är 

att chansa på att sponsringen går igenom och slipper betala mackorna själva, en kostnad på ca 2000 

SEK. Hillevi tyckte såg bra ut, men som sagt har inte Lisa fått ett slutgiltigt beslut. 

Det har kommit upp en del komplikationer angående valberedningen. Just nu så är det en i 

valberedningen som kommer väljas in till nästa års styrelse och detta kommer inte se bra ut på 

vårmötet. Styrelsen beslutar att lösa detta problem så fort som möjligt och beslutar även att: 

 -Ändra i stadgarna inför vårmötet för att detta problem ej ska kunna uppstå igen. 

Lisa ansvarar för att kontakta valberedningen. 

§13 Äskning Nikita  
Då alla andra sektioner sponsrar till Ladies Night ser det konstigt ut om Logistiksektionen inte 

sponsrar. Lisa ska kontakta Elin, ordförande för Nikita, för att komma fram till en lösning. 

§14 Övriga frågor 
Oskar ska kolla till hemsidan då ser lite konstigt ut att Logistiksektionen inte samarbetar med alla 

föreningar. Mindre ändringar kommer att göras. 

LiU har en egen app som heter Appsolut LiU och där finns KTS-sektionen och inte Logistiksektionen. 

Oskar kollar detta. 

§15 Nästa möte 
Nästa officiella möte kommer att hållas måndagen 24 mars 2014 klockan 17:15 i TP54 och det 

kommer även hållas ett fyllnadsvalsmöte måndagen den 17 mars klockan 12:15-13:00 i TP54. 

§16 Vem bakar? 
Oskar bakar till nästa möte. 

§17 Mötets avslutande 
Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet avslutat.  
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Lisa Roslund    Erik Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
........................................................  ........................................................ 
 
 
 
Mikaela Ohlin    Nina Alfredsson 
Justerare    Justerare 
 
........................................................  ........................................................
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