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Logistiksektionens styrelsemöte 2015-03-11 

Tid: 17.15 – 18.20 

Plats: Tp41 

Närvarande:  

Andreas Wikström, ordförande 

Isabella Ostojic, sekreterare  

Therese Haga, studienämndsordförande KTS 

Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande SL 

Andreas Lövdahl, rekryteringsansvarig  

Carolina Altenstedt, festeristchef Escort  

Linnea Persson, festeristchef 3Cant  

Elias Strandell, marknadsföringsansvarig  

AnnaSara Thörnberg, intendent  
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§ 1 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Andreas Wikström förklara mötet öppnat.  

§ 2 Justeringspersoner 
Eleonor och AnnaSara utsågs till justeringspersoner.  

§ 3 Mötets behöriga utlysande  
Mötet ansågs inte behörigt utlyst, men godkänns ändå.  

§ 4 Adjungeringar  
Inga adjungeringar.  

§ 5 Fastställande av föredragslista  
Föredragslistan godkänns.  

§ 6 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från den 2 mars godkänns och läggs till handlingarna.  

§ 7 Rapporter och meddelanden 
Linnea: Haft möte med Carolina om saft, samt mailat enkät för anmälan till saft.  

Eleonor: Har vart på infodagen, vart på TekNat mässan, mailat examinatorer, var på 

utbildningsmässan, UR möte i Linköping.  

Isabella: Var på infodag, utbildningsmässa, pluggstuga, varit på TekNat mässan, skrivit 

protokoll, skickat kallelse och kollat posten.  

Carolina: Utbildningsmässa, möte med Linnea, bokat möte med Babyfamiljen.  

AnnaSara: Infodag, pluggstuga.  

Therese: Infodag, pluggstuga, UR möte, samutvärderingsmöte med MT och ED.  

Andreas L: Infodag, pluggstuga, fixade med TekNat mässan, byggt mässmaterial, fixade 

med utbildningsmässan.  

Elias: Infodag, pluggstuga, fixat enkät för filmkväll, börjat på broschyr till filmkvällen, 

var på TekNat-mässan, bakat.  

Andreas W: Infokväll, pluggstuga, mailat.  

§ 8 Login 
Intervjuer hålls just nu. De blir förhoppningsvis klara till söndagen eller måndagen.  

§ 9 Nolle-P äskning  
Styrelsen diskuterade sponsförfrågan som Skurkeriet hade. Andreas ska kolla upp om de 

äskade pengarna till marknadsföringen kan användas. Frågan bordläggs till ett senare 

möte.  

§ 10 Pub  
En affisch ska göras till puben så snart som möjligt. Carolina och Linnea ska ta fram en 

tävling till puben.  

§ 11 Forum hemsida  
På senaste tiden har det kommit mycket spam på forumet på hemsidan. Elias undrar om 
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han ska ta bort forumdelen på hemsidan. Beslut: Styrelsen beslutar att Elias får ta bort 

forumet på hemsidan.  

§ 12 Tekfak-fest  
Isabella har frågat Rebecca i MT styrelsen om det går att utöka till hela Tekfak. Festen 

har nu utökats till hela Tekfak, och Isabella och Linnea ska vara ansvariga i 

festkommittén från Logistiksektionen.  

§ 13 Övriga frågor 

 Eleonor uppmärksammade att det kan vara bra att ha ett möte med nuvarande 

styrelsen och den nya styrelsen där alla får berätta vad deras post innebär så alla 

får någorlunda koll på vad alla gör i styrelsen.  

 Tidigare har det diskuterats att det hade vart bra med en vice ordförande som 

sitter med ett tag i styrelsen och kan ta över posten om det behövs, styrelsen 

diskuterade lösningar på detta problem.  

 Therese påpekar att i de flesta andra civilingenjörsprogrammen har en vice 

snordf, då en ensam snordf på ett civilingenjörsprogram inte hinner med alla 

kursutvärderingar, detta ska tas upp på ett senare möte.  

 Elias har fått reda på att salongen vi kommer vara i tar 65 personer. Det kommer 

vara först till kvarn, Elias ska skicka ut en enkät om anmälan.  

 Therese påpekar att vi borde trycka mer på studentundersökning.  

 Andreas W berättade att Trappan kommer vara kvar i ett år till.  

 Andreas L gav beröm till alla som ställde upp på mässan.  Det kommer vara en 

utbildningsmässa i Linköping nästa vecka på torsdag, och sektionen borde 

verkligen vara där på mässan.  

 Andreas L berättade hur mässan på fredag kommer gå till för Isabella och 

Therese.  
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 Linnea och Carolina berättade att det har vart dålig respons på enkäten till SAFT.  

§ 14 Vem bakar  
Andreas L bakar till nästa möte.  

§ 15 Nästa möte 
Nästa möte kommer vara torsdagen den 26 mars.  

§ 16 Mötets avslutande 
Mötets ordförande förklarar mötet avslutat.  
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