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Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-10 

Tid: 17.15 – 19.20 

Plats: Tp41  

Närvarande:  

 Andreas Wikström, ordförande  

 Isabella Ostojic, sekreterare  

 Karin Ström, kassör  

 Therese Haga, studienämndsordförande KTS 

 Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL 

 Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande SL 

 AnnaSara Thörnberg, intendent  

 Alice Jensen Kjellberg, näringslivsansvarig  

 Andreas Lövdahl, rekryteringsansvarig  

 Elias Strandell, informationsansvarig  

 Linnea Persson, festerichef 3cant 

 Emma Brandin, arbetsmiljöombud  

Nikita: Therese Zieden, Agnes Lindström, Erica Hellberg, Frida Persson, Susanna 

Olsson  

 

§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Andreas Wikström förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2 Justeringspersoner 

Karin Ström och Elias Strandell valdes till justeringspersoner.  

 

§ 3 Mötets behöriga utlysande  
Mötet ansågs behörigt utlyst.  

 

§ 4 Adjungeringar  
Therese Zieden, Agnes Lindström, Erica Hellberg, Frida Persson, Susanna Olsson  

 

§ 5 Fastställande av föredragslista  
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Föredragslistan godkänns. 

 

§ 6 Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollen behöver klarare beslutspunkter, annars var det godkänt.   

§ 7 Rapporter och meddelanden  
Elias: Uppdaterat alla maillistor. Skapat en Google enkät för intresse av sektionsväskor. 

Pratat med David Nilsson om foto för programsidor. Pratat med Linwin, ordförande vill gärna 

komma och presentera sig. Pratat med NoteGoat och de vill gärna komma och presentera 

sig, vilket förmodligen sker längre fram i tiden.  

Alice: Har kollat upp vilken sorts spons vi haft från Ericsson och Linköpings Kommun. Vart på 

möte med Alumni.  

AnnaSara: Kollat upp vad overallerna kommer kosta.  

Andreas L: Jobbat med programbroschyrer.   

Mahan: Planerat sektionspuben.  

Eleonor: Har pratat med klassrepresentanter, vart på UR möte, PTG möte där de pratade om 

kursutvärderingar.  

Therese: Samma som Eleonor. Ska ha utvärderingsmöte med KTS, MT och ED.  

Nina: Samma som Eleonor samt haft utvärderingsmöte om kursutvärderingar för FTL. 

Linnea: Sålt biljetter till femmans fest. Planerat sektionspuben. Vart på möte om 

overallsinvigningen.  

Karin: Bokfört, försökt strukturera gamla mappar. Tagit hand om en extra kostnad som 

tillkom för sektionströjorna. Har tillsammans med Andreas W satt ihop en presentation för 

att försvara äskningarna.  

Andreas W: Vart på möte med FUM. Haft möte med tidigare ordförande.  

Sektionen: Presenterat sig för KTS ettan. 

§ 8 Login 
Vill skaffa Logintröjor och skulle vilja ha Logistiksektionen på armen. Beslut: Styrelsen 

beslutar att de får ha Logistiksektionen på armen. 

 

§ 9 Intyg för klassrepresentanter  
Snorfarna vill att klassrepresentanterna ska få ett intyg för att kunna visa att de vart 

klassrepresentanter då de gör ett stort jobb. Beslut: Styrelsen beslutar att 

klassrepresentanterna ska få intyg för sitt jobb.  

 

§ 10 Sektionspub  
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1 oktober 18.00 - 22.00 har styrelsen beslutat att sektionspuben ska hållas. 4200 finns 

äskade för att göra något speciellt på sektionspuben, ej matrabatt. Alumniansvarig ska 

kontakta alumner som möjligtvis ska komma och hålla en presentation för 

sektionsmedelemmarna på Trappan.  Matrabatt ska erbjudas till de 30 första 

sektionsmedelemmarna.  

 

§ 11 Spons Nikita   
Nikita vill veta om de ska jobba på sektionspubar och Login för att kunna erhålla spons från 

Logistiksektionen. Tidigare år har det funnits ett samarbetsavtal där de fått 3500 kr för att 

jobba på sektionspubar och Login samt vid behov på andra event anordnade av 

Logistiksektionen. Styrelsen är enad och tycker att detta är ett bra samarbetsavtal. Summa 

och avtal ska diskuteras.  

 

§ 12 Lithanian #5 

Login ska ha en sida i nummer fem av Lithaninan, fakturan kommer skickas till 

Logistiksektionen, men Login ska stå för fakturan.  

 

§ 13 Foto programsidor 

Elias har vart i kontakt med David Nilsson, som gärna vill fotografera åt Logistiksektionen. 

Samtliga i styrelsen ska prata med studenterna i sina klasser om de vill vara med på 

fotografierna. Elias ska välja ett datum och sedan tala om för resten av styrelsen när detta 

blir.  

§ 14 Ambassadör för LiU 
LiU letar studieambassadörer till samtliga program i Logistiksektionen. Elias ska skicka ut 
information till samtliga studenter på Logistiksektionen via mail och på Logistiksektionens 
Facebooksida.  
 

§ 15 Enkät om intresse för sektionsväskor  
Vi har fått ca 130 svar på enkäten. Ca 120 har svarat att de är intresserade av en 
sektionsväska och det som folk kan tänka sig betala är ca 200 – 250 kr. Alice ska kontakta 
företag och fråga om de vill ingå ett samarbete med oss, Isabella ska hjälpa till med sökandet 
att av spons.  
 

§ 16 Overaller 
Logistiksektionen har 35 overaller från förra året som ska försöka säljas, därefter ska 
overaller beställas in. Karin och AnnaSara ska tillsammans bestämma ett pris på overallerna.  
 

§ 17 Overallsinvigning  
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Linnea var på möte idag om overallsinvigningen. Overallsinvigningen ska hållas den 8 
november på Himmelstalundsfältet. Samling är 12.00 på fältet. Logistiksektionen ska ha en 
station där vi ska bjuda våra ettan på mat. Ettan ska bli uppdelade i grupper, innan 
samlingen, med studenter från alla sektioner. Detta kommer hålla på till 15.00. Ordförande i 
sektionen ska hålla ett kort tal där ettan sen får vika ner sin overall. Efter detta skulle det 
vara uppskattat med förfest innan festen på Trappan på kvällen.  
 

§ 18 Höstmöte  
Höstmötet kommer preliminärt hållas den 5 november.  
 

§ 19 Gruppkontrakt  
Under punkt 2 ska det formuleras om lite grann.  
Sektionströjan ska helst inte användas i alkoholrelaterade syften. Samt att man ska tänka på 
hur man uppför sig när man har tröjan på sig.  
Påföljder i gruppkontraktet och övrigt har också uppdaterats, samt målen.  
 

§ 20 Mail  
Några i styrelsen har annorlunda namn på sina mail. De som vill kan ha One Mail kan 
kontakta Elias så fixar han det och de som vill fortsätta med Gmail kan fortsätta med Gmail.  
 

§ 21 Spons till Escort  
Frågan bordläggs.  
 

§ 21 Övriga frågor  
 

 22-24 november kommer en föreläsning hållas ”Plugga smart”. Linköpings Universitet 
vill att Logistiksektionen ska uppmuntra ettorna att gå på föreläsningen.   

 FUM vill att sektionerna ska nominera studenter till FUM.  

 Styrelsen vill att NoteGoat ska skicka mer information så de kan ta beslut om detta.  

 Populärvetenskapliga veckan på LiU, Alice kan ställa upp, AnnaSara kan ställa upp och 
Andreas kan ställa upp, dock inte alla dagar.  
 

§ 22 Vem bakar? 
Isabella fixar fika till nästa vecka  
 

§ 23 Nästa möte  
17 september 17.15  
 

§ 24 Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
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____________________   _____________________ 

Isabella Ostojic    Andreas Wikström  

 

____________________   _____________________ 

Karin Ström      Elias Strandell 
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