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Logistiksektionens styrelsemöte 2015-03-02 

Tid: 17.15 – 19.45 

Plats: Tp41 

Närvarande:  

Andreas Wikström, ordförande 

Isabella Ostojic, sekreterare  

Therese Haga, studienämndsordförande KTS 

Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande SL 

Andreas Lövdahl, rekryteringsansvarig  

Karin Ström, kassör  

Emma Tapani, studienämndsordförande FTL 

Elias Strandell, marknadsföringsansvarig  

Emma Brandin, arbetsmiljöombud  

 Gustav Englund, general BabyFamiljen  
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§ 1 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Andreas Wikström förklarar mötet öppnat.  
 

§ 2 Justeringspersoner 
Andreas Lövdahl och Therese Haga valdes till justeringspersoner.  

 

§ 3 Mötets behöriga utlysande  
Mötet ansågs behörigt utlyst.  

 

§ 4 Adjungeringar  
Gustav Englund, general BabyFamiljen .  

 

§ 5 Fastställande av föredragslista  
Föredragslistan godkänns med tillägg § 9 Vårbalen, § 10 SAFT och § 15 TekFak festen, 

samt med ändring att § 9, § 10, § 11 och § 12 flyttas ned till § 11, § 12, §13 och §14.    

 

§ 6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll har inte justerats ännu, punkten bordläggs till nästa möte.  

 

§ 7 Rapporter och meddelanden 
Therese: Har bakat till mötet, vart i Stockholm med IL-nämnden, skrivit nominering till 

Gyllene moroten.  

Andreas L: Varit i Finspång och föreläst om att plugga på LiU, bygger montermaterial 

för mässor, hållit på med hemmissioneringarna, fixat bil till TekNat mässan.  

Elias: Gjort klart affischen för ”Sök styrelsen”, mailat med stubinen angående filmkväll. 

Isabella: Skickat kallelse, bokat salar för pluggstuga och infokväll.  

Emma: Beställt kaffe till infodagen, skrivit text om SU i nyhetsbrevet.  

Karin: Jobbat med bokföringen.  

Emma: Varit i Stockholm med IL-nämnden.  

Eleonor: Varit i Stockholm, laddat upp alla utvärderingar på hemsidan.  

Andreas W: Fixat lappar för nominering till infodagen, varit i Linköping och informerat 

om Logistiksektionen för basårselever.  
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§ 8 Login 
Login söker fortfarande folk till posterna.  

 

§ 9 Vårbalen 
Styrelsen kommer att lotta ut biljetter, alla studenter kommer kunna anmäla sig till 

lottningen och sedan kommer styrelsen att lotta ut biljetterna på pluggstugan imorgon 

(3/3). Beslut: Styrelsen beslutar att alla sektionsmedelmar ska ha möjlighet att vara 

med i lottningen om förköpsbiljetterna till vårbalen, anmälan kommer ske via mail.  

 

§ 10 SAFT  
Frågor angående vilka som ska få vara med på SAFT har uppkommit i styrelsen. 

Styrelsen ska nu besluta vilka som ska få vara med på SAFT. Beslut: Styrelsen beslutar 

att näringslivsutskottet, rekryteringsutskottet, BabyFamiljen, klassrepresentanterna, 

3Cant, Login 2014, Escort, Nikita, revisorerna, valberedningen och sittande styrelsen får 

vara med på SAFT.  

 

§ 11 Filmkväll  
Elias har pratat med Stubinen och fått fram ett datum för filmkvällen. Filmkvällen 

kommer äga rum den 31 mars 19.00. Styrelsen ska med hjälp av sektionsmedlemmarna 

välja film, och kanske eventuellt köpa filmen till filmkvällen.  

 

§ 12 Infodag  
Andreas W berättade om hur infodagen kommer gå till. 

 

§ 13 Nolle-P 
Skurkeriet har skickat en förfrågan om spons. Styrelsen diskuterade samarbetet mellan 

Styrelsen och Familjen under Nolle-P.  Frågan om spons till Skurkeriet bordläggs till 

senare möte.  

 

§ 14 Roll-Up  
Elias undrade om vi skulle gå vidare med Roll-Upsen som diskuterats om förra terminen. 

Styrelsen är enig om att en ny Roll-Up inte är nödvändig då många Roll-Ups som vi inte 

tidigare visste om kom fram under inventeringen. Marknadsföringspengarna som är 

äskade för detta år bör istället gå till annonser och annan marknadsföring.   
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§ 15 TekFak Festen 
Styrelsen tycker att detta är en jättebra ide, men att alla TekFak studenterna ska vara 

inbjudna på den och inte bara ingenjörsprogrammen. Isabella ska kontakta Rebecca i 

MTStyrelsen och höra om man kanske kan öppna festen för alla TekFak programmen.  

 

§ 16 Övriga frågor 
Emma undrade vart pengarna som styrelsen får in för utvärderingarna tar vägen, Karin 

berättade att de täcker upp ungefär halva vår budget.  

Karin berättade att hon fått beslut från Skatteverket att vi slipper deklarera de 

nästkommande fem åren.  

Andreas L fick ett mail via ED-styrelsen från Ericsson. Ericsson vill ha tre KTS studenter 

på en mässa i Katrineholm som Ericsson håller i.  

Eleonor undrade vilka som skulle åka på TekNat mässan. Från styrelsen är det Eleonor, 

Elias och Isabella som ska åka på mässan. 17.30 är det samling i A-huset.  

Andreas L har fått höra från SL 1 studenter att de önskar att styrelsen ska anordna fler 

pluggstugor då de uppskattas mycket.  

 

§ 17 Vem bakar  
Elias bakar till nästa möte.  

 

§ 18 Nästa möte 
Nästa möte är den 11 mars 17.15.  

 

§ 19 Mötets avslutande 
Mötets ordförande förklarar mötet avslutat.  
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