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Protokoll vid möte 2015-12-02. Mötestid 17:15-18:40 

Plats: TP53 

 

1 Mötets 

öppnande 

 

Sandra Karlsson öppnade mötet. 

2 Val av justerare 

 

Joanna och Andrea valdes till justerare. 

3    Mötets behöriga 

utlysande 

 

Mötet godkändes trots sen kallelse. 

4 Adjungeringar 

 

Adjungering: Andreas Wikström  

Katrin Edlund, Hanna Lösnitz, Niklas Simm, Andreas Lundqvist, 

Carolina Altenstedt, Andreas Lövdahl närvarade ej på mötet. 

5 Fastställande av 

föredragslista 

 

Dagordning godkändes, med följande ändring: punkt 7 och 9 byter 

plats i dagordningen. 

6 Föregående 

mötesprotokoll 

 

Godkändes 

7     Entledigande 

SnOrdf KTS 

 

Tobias Åresten (SnOrdf, KTS) har haft mycket att göra med skolan 

och andra åtaganden, och har därför ansökt om entledigande från sitt 

uppdrag. Han kan tänka sig att sitta kvar i nämnder (som han just nu 

sitter med i) om annan SnOrdf gör kursutvärderingar i hans ställe. 

Posten som SnOrdf har Tobias kvar men sitter ej med i styrelsen. 

Detta eftersom att Tobias fortfarande officiellt måste vara SnOrdf om 

han ska sitta i nämnder etc.  

Vad som skall göras är följande: få tag i någon person som vill ta 

över detta uppdrag. Det behövs egentligen endast göras för KTS1-3, 

år 4-5 är ej nödvändigt. 

Ev. prata med sittande KTS-klassrepresentanter om någon vill göra 

detta, eller annan person. Villkor kommer då bli t.ex. att denna person 

alltid är adjungerande på möten och ej har rösträtt.  

Tobias kan lära upp ny SnOrdf och eventuellt få hjälp från övriga 

SnOrdfar i styrelsen. 

Denna lösning skulle innebära minskad arbetsbelastning för Tobias. 

Ansvarar för att detta ordnas gör Niklas Simm och Sandra Karlsson. 
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8 LOGIN 

 

Andreas Wikström tog detta. 

LOGIN-utskottet är mycket nöjda med LOGIN överlag. Nu ska de 

skriva testamente till nästa års utskott samt göra utvärderingar.  

Kortare sammanfattning: 

Dag nummer två var det svårare att få folk till föreläsningarna. 

Förslag ang. detta: eventuellt dra ner på föreläsningar.  

Input: bra för både KTS-studenter och kandidatprogrammen, bra 

föreläsningar. 

Till nästa år: framhåll mer att det är både civilingenjörsprogram och 

kandidatprogram inom logistiksektionen.  

Bra med ledigt/mestadels schemafritt för många klasser. 

Slutföreläsaren hade många andra förväntningar på. Inte så mycket i 

denna föreläsning mot EDGB. Förslag på framtida slutföreläsningar 

kom upp.  

Sen framförhållning för toastmasters (sittningen). Mer planering 

krävs till nästa år.  

Förslag: var mer öppna för förslag från personer som inte är med i 

LOGIN, t.ex. att vissa har kontakter som man kan utnyttja. 

Förslag: gör mer reklam för alumner i förväg samt mer 

marknadsföring, t.ex. vad han/hon jobbar med. 

Eventuellt göra en utvärdering även av styrelsen.  

Kommunikationen mellan LOGIN och EDGB kan bli bättre, t.ex. 

gällande med kontakt med gemensamma företag. Även bra att ha koll 

på vad som händer vid vilken tidpunkt för vilka.  

Tydligare kommunikation med styrelsen. 

 

Skall göras nu (utöver ovan nämnt): välja ny projektledare, helst 

innan jul 2015. Detta är bättre sett till företagen då många sätter 

budget etc. tidigt på året. Uppdraget att hitta projektledare ligger på 

valberedningen. 

 

Beslut: LOGIN får hjälpa till att hitta ny projektledare för LOGIN16 

(ihop med Valberedningen). 

 

9    Rapporter och 

meddelanden 

Andrea: haft möte om sittningen, mailat Vattentornet ang. pub, m.m. 

Johanna: plansch, omslagsbild till pluggstuga, börjat skissa på 

sittningsmärke etc. 

Isabell: haft kontakt med företag. 

Charlotte: bokfört, betalat fakturor, skickat iväg LOGIN-fakturor, 

haft möte med sittningsgrupp, kassörråd, ska få kontaktuppgifter till 

personer inom iZettle. 

Amanda: PPG-möte, examinatorsmöte, skickat in utvärderingar, 

planerar för nästa period, nämndmöte 3 december.  

Joanna: PPG-möte, examinatorsmöte, skickat in utvärderingar, 

planerar för nästa period, nämndmöte 3 december.  

Sandra: det behövs en till nyckel till förrådet – kollar på detta, ska 

kolla på sektionssortimentet.   

 

10  Uppföljning Omdöme överlag: bra med workshop. 
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Workshop Åsikter: Fördelaktigt att ha i samband med något stort, t.ex. höstmöte. 

Bra att få veta vad övriga i styrelsen gör. Skönt att ha en workshop 

under lugnare perioder.  

Förslag: Jobba tillsammans med grejer senare för att förstå vad alla 

gör. Förslag att ha en workshop igen i början av nästa period.  

11 Pluggstuga och 

pub 

 

Tid för puben har bestämts. 

Pluggstugan är fram tills kl. 18. De som vill gå till puben går ihop till 

Vattentornet. Ingen mat finns på Vattentornet, vilket kan vara bra att 

påpeka till studenterna. 

Fika till pluggstugan bestämdes. 

Event på Facebook kan med fördel göras till ett: ”Pub + pluggstuga”. 

12 Övriga frågor 

 

Charlotte: PAFF har skickat förfrågan om äskning av pengar till 

aktiviteter. Bestämdes att vi kollar vidare på detta i vår. 

Sandra: inom Studentfiket kan man en dag (oftast en söndag) i 

månaden städa 4 h (4-5 pers) och få 1500 kr för detta. Förslag att 

styrelsen gör detta, och vi kan skicka in ansökan till Studentfiket.  

Träff för styrelsemedlemmar: Måndag 7 december. Kl. 18.00 middag, 

19.00 bowling. 

Johanna: USB-minne kan köpas för Information- och 

marknadsföringsposten. 

13 Nästa möte Nästa lunchmöte sker den 9e december 

Nästa stormöte bestämdes inget datum för, det kollas upp senare. 

14   Mötets 

avslutande 

Sandra Karlsson avslutade mötet 

 

Protokoll fört av Justering 
 

  
 

Johanna Säreborn Andrea Terins 

 

 

 Joanna Englund 
 

      

                         Sandra Karlsson 
 


