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Logistiksektionens styrelsemöte 2015-04-22 

Tid: 17.15 – 18.40 

Plats: Tp41 

Närvarande:  

Andreas Wikström, ordförande 

Isabella Ostojic, sekreterare  

Therese Haga, studienämndsordförande KTS 

Emma Tapani, studienämndsordförande FTL 

Andreas Lövdahl, rekryteringsansvarig  

Linnea Persson, festeristchef 3Cant  

Elias Strandell, marknadsföringsansvarig  

AnnaSara Thörnberg, intendent 

Emma Brandin, arbetsmiljöombud  

Carolina Altenstedt, festeristchef Escort  
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§ 1 Mötets öppnande 
Mötets ordförande förklarade mötet öppnat.  

§ 2 Justeringspersoner 
Elias och Emma valdes till justeringspersoner. 

§ 3 Mötets behöriga utlysande  
Mötet ansågs behörigt utlyst.  

§ 4 Adjungeringar  
Inga adjungeringar  

§ 5 Fastställande av föredragslista  
Föredragslistan godkänns.  

§ 6 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.  

§ 7 Rapporter och meddelanden 
Therese: Jobbar med utvärderingarna.  

Emma: Jobbar med utvärderingarna.  

Alice: Haft kontakt med näringslivskontoret angående studentsamarbeten.  

Emma: Skrivit klart sitt testamente.  

Isabella: Skrivit protokoll, skickat kallelse. 

AnnaSara: Börjat på testamente.  

Carolina: Jobbat med SAFt.  

Linnea: Mailat angående datum för sektionspuben, jobbat med SAFt.  

Elias: Marknadsfört evenemang, fått in ett spam filter på hemsidan.  

Andreas L: Möte med Mathias Björkman angående hur rekryteringsarbetet gått, pratat 

om den nya profilen för LiU, pratat om gemensam broschyr för Logistiksektionen.  

Andreas W: Vart på sektionssittning, fixat inför vårmötet, haft kontakt angående 

förråden, mailkontakt med 3Cant angående samarbete.  

§ 8 Login  
Login har haft ett avhopp, men har fyllt den platsen. Login har bytt datum till den 24-25 

november. Login har diskuterat sponspaketen och jobbar på ett nytt paket som ska heta 

”Öppet paket”.  

§ 9 Vårmöte  
Emma har fixat ventilation till TP1, Isabella och Andreas hämtar frallorna och handlar. 

17.00 delas frallorna ut och mötet börjar 17.30.  

§ 10 Sektionspub  
Linnea och Carolina har fått två datum för sektionspuben, 14 eller 21 maj. Beslut: 

Styrelsen beslutar att sektionspuben ska hållas den 21 maj.  
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§ 11 Examenssittning  
Escort ska arrangera examenssittningen och undrar om de kan använda sektionens 

spons från Arkitektkopia. Andreas ska hålla ett tal på sittningen. Beslut: Sektionen 

beslutar att bistå med affisch till Escort för examenssittningen.  

§ 12 Workshop 
Tidigare har styrelsen diskuterat hur styrelsen ska vara uppbyggd med vice poster, MT 

styrelsen har också funderat på ett sådant styre: Logistiksektionen och MT sektionen 

har pratat om att ha en workshop där man kan diskutera detta tillsammans.  

§ 13 Samarbetsavtal  
3Cant har skickat ett samarbetsavtal till Logistiksektionen Styrelsen är enad att innan 

ett avtal skrivs på ska det undersökas vad Escort kan erbjudas för att det ska bli rättvist 

mot de båda festerierna. Detta ska även diskuteras med den nya styrelsen då kontraktet 

kommer gälla under deras styrelseår.  

§ 14 Enkät  
AMO för MT har skapat en enkät där hon undersöker studenters syn på alkohol, hon har 

frågat om Logistiksektionen kan hjälpa till att sprida enkäten. Styrelsen ska hjälpa med 

att sprida enkäten.  

§ 15 Övriga frågor 
Emma hade en fråga angående diplom för klassrepresentanterna och styrelsen.  

Elias uppmärksammade att LinTek saknar en näringslivsansvarig.  

§ 16 Vem bakar  
Andreas L bakar till nästa möte. 

§ 17 Nästa möte 
Nästa möte är måndagen den 27 april 17.15.  

§ 18 Mötets avslutande 
Mötets ordförande förklarade mötet avslutat.  
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