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Protokoll vid möte 2015-11-04. Mötestid 17:15-19:00 

Plats: TP53 

 

1 Mötets 

öppnande 

 

Niklas Simm öppnade mötet 

2 Val av justerare 

 

Andrea och Amanda valdes till justerare 

3     Adjungeringar 

 

Andreas Lövdahl 

4 Närvaro 

 

Tobias samt Carolina ej närvarande  

5 Mötets behöriga 

utlysande 

 

Mötet godkändes trots sen kallelse. 

6 Godkännande 

föredragslista 

 

Dagordning godkändes med tillägg av punkten Grön Sektion. 

7     Uppföljning från 

föregående möte 

 

Se rapporter och meddelanden 

8 Rapporter och 

meddelanden 

 

Amanda – Sammanställa alla kursutvärderingar och boka möten. 

Sandra – Ovveutdelning och ska köpa saker till ovveinvigningen 

Isabell – Fixat ”Alla vi på logistik”-gruppen på facebook. Ordna 

drive för alla logistiker och logistikkurser. Gå igenom dokument. 

Katrin – Träffat utskott, tittat på broschyrer & tittat på 

hemmissionering 

Johanna – Lagt upp info på hemsida, instagram och mailat KTS 4&5 

samt skriva nyhetsbrev. 

Andrea – Börjat titta på sittningsplaner och bokat vattentornet. 

Charlotte – Betalat räkningar och ska bokföra väldigt mycket. 

Joanna – Kontaktat examinatorer och utskott. 

Hanna – Möte & utbildning med Grön Sektion. 

Andreas – Ovveinvigning, ordnat tillstånd från polisen. 

Niklas – Möten, planerat och fixat inför hösmöte samt workshop. 

9    LOGIN Förevent på Styrkbrädan med Demola på tisdag den 10e november. 

Frukostsponsor vill affischera jobb i två (2) månader. Beslutat. 

Beslutat att Login får skicka mail till alla inom logistik. 

Styrelsen jobbar på första frukosten. 

Sektionen sponsrar och sänker sittningspriset med ett hundra (100) kr. 

 

10  Höstmöte TP1 preliminärt. Kallelse skickas ut den 9e november. 

Pizzaanmälan skall in senast 15e november. 

 

 

11  Ovveinvigning 

 

Samlas och fixar inför ovveinvigningen. 

Flera grillar finns att tillgå. 
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12  Nyhetsbrev 

 

Cirka en A4 med smånotiser om vad som är pågång, LOGIN osv. 

 

13 Sittning 5e 

februari 

 

En sittningsgrupp har ordnats som styr upp sittningen. 

Flera temaförslag har diskuterats. 

 

14   Kick-off 

 

Kick-off i samband med workshop som en början. 

Sedan har vi en ordentlig kick-off den 26e november. 

 

 

15   Grön Sektion Vill vi fortsätta vara Grön Sektion? 

Beslutat att lämna Grön Sektion då det kräver väldigt mycket tid som 

istället kommer användas för studenternas bästa. Dock kommer 

Logistiksektionen fortsätta jobba för god fortsätt miljö. 

16 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

17 Nästa möte Nästa lunchmöte sker den 18e november 

Nästa stormöte sker den 18e november  

18   Mötets 

avslutande 

Niklas Simm avslutade mötet 

 

Protokoll fört av Justering 
 

  
 

Andreas Lundqvist Andrea Terins 

 

 

 Amanda Engström 
 

      

                         Niklas Simm 
 


