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Logistiksektionens styrelsemöte 2014-11-24 

Tid: 17.15 – 18.15 

Plats: Tp41  

Närvarande:  

 Andreas Wikström, ordförande  

 Isabella Ostojic, sekreterare  

 Karin Ström, kassör  

 Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL 

 Alice Jensen Kjellberg, näringslivsansvarig  

 Andreas Lövdahl, rekryteringsansvarig  

 Elias Strandell, informationsansvarig  

 Emma Brandin, arbetsmiljöombud  

 Therese Haga, studienämndsordförande KTS  

 Karin Tyredal Wahlén, projektledare Login  

 Therése Zeidén, ordförande Nikita 
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§ 1 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Andreas Wikström förklarar mötet öppnat.  

 

§ 2 Justeringspersoner 
Elias Strandell och Therese Haga valdes till justeringspersoner.  

 

§ 3 Mötets behöriga utlysande  
Mötet ansågs behörigt utlyst.  

 

§ 4 Adjungeringar  
Therése Zeidén och Karin Tyredal Wahlén.  

 

§ 5 Fastställande av föredragslista  
Godkänns med tillägg att en punkt läggs till och en punkt flyttas, § 9 Fotokarta blir § 9 

Infolunch med Nämnden Punkt § 9 Fotokarta flyttas fram till § 15 Fotokarta.  

 

§ 6 Föregående mötesprotokoll 
Godkänns och läggs till handlingarna.  

 

§ 7 Rapporter och meddelanden 
Karin: Varit på kassörmöte, bokfört, pratat med Skatteverket om att bli 

deklareringsbefriade.  

Elias: Uppdaterat hemsidan, lagt upp länk till Näringslivsbroschyren på hemsidan, hjälpt 

till att skapa nyhetsbrevet. 

Isabella: Skrivit protokoll, skickat kallelse, kollat posten och pratat med Trappan om 

sallad för infolunchen.  

Alice: Lagt offert hos arkitektkopia och skickat nyhetsbrev.  

Therese: Varit på två examinatorsmöte förra veckan, haft examinatorsmöte om 

logistikkursen.  

Nina: Examinatorsmöte om logistiken och skickar många mail.  

Andreas L: Varit på lunch med rekryteringsutskottet, fått ytterligare information om 

besök på Kunskapsgymnasiet, jobbat med rekrytering, FTL och SL broschyrerna.  

Andreas: Hjälpt med nyhetsbrevet, haft kontakt med Nikita  
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§ 8 Login  
Ska börja förbereda för Login imorgon. Login önskar att styrelsen är på plats på 

mingelkvällen 17.45. För att ta del av de reserverade platserna till slutföreläsningen ska 

styrelsen vara på plats senast 14.10.  

 

§ 9 Infolunch med Nämnden  
 TP1 är bokat för infolunchen. Ett Google enkät ska skapas där de får fylla i allergi och 

sådant för maten. Mat ska beställas från Prego. Beslut: 45 luncher ska beställas, 

inklusive styrelsen, till infolunchen med nämnden.  

 

§ 10 Program-Pins  
Bordläggs till senare.  

 

§ 11 Hemsidan  
Det finns mycket information om föreningar på skolan med på Logistiksektionens 

hemsida som inte hör till Logistiksektionen, och även information om 

Flygledarprogrammet som inte är aktuell. Det bör även tillkomma information om 

Logistiksektionens fadderi. Beslut: Under fliken Studentliv ska LiTHehack, Naffi och 

Vargtass tas bort och ersättas med Familjen Discostars. Dessutom ska Escort och 3Cant 

erbjudas att uppdatera sina texter om intresse finns. Informationen om 

Flygledarprogrammet som inte är aktuell ska även den ändras.  

 

§ 12 Näringslivsbroschyr  
En del av texten i Näringslivsbroschyren har ändras och ett nytt beslut krävs för att 

lägga upp den på internet för nedladdning igen. Den gamla versionen har alltså tagits 

bort och ersatts av den nya. Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna den uppdaterade 

versionen.  

 

§ 13 Jobbannonser  
Alice har mailat LiU Careergate om kostnad för annonsering.  

 

§ 14 Far och Flyg  
Far och flyg sittningen kommer inte anordnas i år. Dock har diskussion uppkommit om 

middag på någon restaurang där Styrelsen kan sponsra med 200 kr för 

sektionsmedelmar.  

Beslut: Styrelsen beslutar att sponsra sektionsmedelmar med 200 kr till middag på 

restaurang.  
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§ 15 Fotokarta  
Styrelsen ska besluta vad för storlek fotokartan ska ha. Emma visade hur fotokartan 

kulle se ut i A4. Beslut: Styrelsen beslutar att fotokartan ska vara i A4.  

 

§ 16 Övriga frågor 
- Nyhetsbrev: Nina uppmärksammade att nyhetsbrevet inte bör skickas ut på fredagar, 

utan istället måndag eller tisdag.  

-Sektionspub: Elias uppmärksammade det som Linnea skrev på Facebooksidan om att 

sektionspuben ska hålla öppet längre än 22.00.  Sektionspuben ska tas upp på nästa 

möte och nytt beslut ska tas.  

- Kaffebryggaren: Andreas L uppmärksammade att den som är bakansvarig ska även 

vara ansvarig för kaffekokaren så intendent slipper ta hand om den varje möte. Karin 

ska även ta med kaffemått.  

-Nikita: Ordförande i Nikita, Therese, uppmärksammade att Nikitas 

organisationsnummer är ogiltigt och de har använt Logistiksektionens 

organisationsnummer.  

 

§ 17 Vem bakar  
Andreas Lövdahl bakar till nästa möte.  

 

§ 18 Nästa möte 
Nästa mötet är den 3 december 17.15 

 

§ 19 Mötets avslutande 
Mötets ordförande Andreas Wikström förklarar mötet avslutat.  
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