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Logistiksektionens styrelsemöte 2015-05-06 

Tid: 17.15 – 18.30 

Plats: Tp43 

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 

Alice Jensen Kjellberg, alumniansvarig  

Carolina Altenstedt, festeristchef Escort  

 

 

mailto:sekreterare@logistiksektionen.se
mailto:ordf@logistiksektionen.se
http://www.logistiksektionen.se/


 Logistiksektionen  Protokoll 
 Linköpings Universitet 2015-05-06 
 
 Tekniska högskolan 
 Liu Campus Norrköping 
 

 

Sekreterare: Isabella Ostojic, sekreterare@logistiksektionen.se 
Ordförande: Andreas Wikström, ordf@logistiksektionen.se 

 
Logistiksektionen – Linköpings Universitet – 601 74 Norrköping – http://www.logistiksektionen.se/ – Org. nr. 825003-5436 – Pg 157 85 10-8 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Andreas Wikström förklarade mötet öppnat.  

§ 2 Justeringspersoner 
Andreas Lövdahl och Carolina Altenstedt.  

§ 3 Mötets behöriga utlysande  
Mötet ansågs behörigt utlyst.  

§ 4 Adjungeringar  
Niklas Simm, Tobias Åresten, Johanna Säreborn  

§ 5 Fastställande av föredragslista  
Föredragslistan godkänns med ändring att § 12 flyttas till § 9, § 16 flyttas till § 10 och 

resterande punkter flyttas ned.  

§ 6 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från den 22 april och den 27 april godkänns och läggs till handlingarna.  

§ 7 Rapporter och meddelanden 
Linnea: Bokat datum för puben, fixat med SAFt, fixat spons från Ica, mailat.  

Carolina: Exakt samma som linnea.  

Elias: Skrivit klart testamente, skapat event, vart på pluggstuga. 

Alice: Testamente, var på pluggstuga.  

Therese: Börjat på testamente, bakat. 

Isabella: Kallelse, protokoll.  

Andreas L: Börjat på testamentet, var en stund på pluggstugan.  

Andreas W: Mailat angående förråd, skrivit testamente, varit på pluggstuga, varit på 

möte med ITN.  

§ 8 Login  
Har skrivit kontrakt med EDGB, klart att börja söka företag, haft möte med Demola, har 

tagit fram en enkät för att ta reda på vad sektionsmedlemmarna vill få ut av LOGIN. 

LOGIN vill få tillstånd att skicka ut ett mail med denna enkät. Beslut: Styrelsen beslutar 

att ge LOGIN tillstånd att maila ut. Har gjort klart budgeten.  

§ 9 Fullmakt 
För att LOGIN ska kunna skriva avtal behöver Andreas Lövdahl en fullmakt. 

Beslut: Styrelsen beslutar att låta Andreas Lövdahl få Fullmakt i form av rätt att skriva 

avtal. Detta innebär att Andreas har rätt att teckna avtal gällande LOGIN å Sektionens 

vägnar fram till och med den 30 juni 2015 och endast detta och detta enligt 

Firmateckningsrätten. 

§ 10 Budget LOGIN 15 
Login har nu gjort klart sin preliminära budget. Logins projektledare Andreas Lövdahl 

presenterade den preliminära budgeten för LOGIN 2015. Beslut: Styrelsen beslutar att 
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använde denna budget som riktlinje för LOGIN 2015.   

§ 11 Sektionspub  
Sektionspuben kommer vara den 21 maj 18.00-24.00, dock finns ingen matrabatt. Ett av 

trappans husband kommer spela på Sektionspuben.  

§ 12 Nyhetsbrev  
Styrelsen ska skicka ut ett sista nyhetsbrev, alla texter som ska finnas med i 

nyhetsbrevet ska finnas Elias till hands senast den 17 maj.  

§ 13 Hemsida/Mailkonton  
När man är klar med sitt konto på hemsidan eller mailen ska man kontakta Elias så han 

kan lägga över det till efterträdare.  

§ 14 Intyg  
Andreas Wikström vill göra någon sorts intyg, t.ex. ett diplom, för de som varit med i 

LOGIN och andra utskott. Beslut: Styrelsen beslutar att intyg ska ges till de olika 

utskotten.  

§ 15 Styrelseseminarium 
Styrelsen ska bestämma möte för styrelseseminariet. Beslut: Styrelsen beslutar att ha 

seminarium efter mötet den 13 maj.  

§ 16 Marknadsföring Skurkeriet  
Tidigare har styrelsen diskuterat spons för Skurkeriet. Beslut: Styrelsen beslutar att 

sponsra Skurkeriet med 1500 kr.  

§ 17 Övriga frågor 
Elias undrade hur det skulle bli med efterträdarlunchen, Andreas svarade att man kan 

äta vart som så länge det är under 90 kr/person.  

Therese berättade att det är akut med klassföreståndare för KTS till Nolle-P, hon fick 

tipset att kontakta Familjen och fråga om någon av deras faddrar kunde tänka sig ställa 

upp som klassföreståndare.  

Emma har kontaktat LiU-tryck angående diplom till klassföreståndarna.  

§ 18 Vem bakar  
AnnaSara bakar till nästa möte.  

§ 19 Nästa möte 
Nästa möte är den 13 maj 17.15 

§ 20 Mötets avslutande 
Mötets ordförande Andreas Wikström förklarade mötet avslutat.  
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