Dokumentägare:
Jonas Berglund

Mötesprotokoll
Logistiksektionen

Utfärdandedatum:
2018-11-14

Protokoll vid möte 2018-11-07
Mötestid: 17:15-18:35
Plats: TP40
1. Mötets öppnande

Victoria Eriksson öppnade mötet.

2. Val av justerare

Veronika Andrijević och Erik Johansson valdes till
justerare.

3. Mötets behöriga
utlysande

Mötet var behörigt utlyst.

4. Adjungeringar

Veronika Andrijević

5. Fastställande av
föredragslista

Föredragslistan godkändes.

6. Närvaro

Ilda Druskic
Veronika Andrijević
Marika Wallén
Ola Andersson
Ida Gärling
Mikael Fredriksson
Erik Johansson
Jonas Berglund
Victoria Eriksson
Wilma Söderberg

7. Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs
på.
Lokalbokning för syjunta, Jonas bör ansvara för
detta och Wilma informerar Jonas. Ok
Den första syjuntan 2018-11-05 november. Ok

8. Avstämning
föregående möte

Ida: Ska på närlingslivsutbildning för utskotten. Ok
Marika: Hon ska planera Halloweensittningen. Ok
Veronica: Ska hämta fotovägg. Lägga upp event på
FB, undersöka produkter som kan vara intresse för
oss på Marknadsbyråns hemsida. O
 k

Logistiksektionen mötesprotokoll

Logistiksektionen
1(5)

Dokumentägare:
Jonas Berglund

Mötesprotokoll
Logistiksektionen

Utfärdandedatum:
2018-11-14

Wilma: Hon ska gå på kassöråd, fortsätta betala
fakturor och räkna lite mer detaljerat på ovvarna.
Gå på ett LOGIN-möte. O
 k
Erik: Han ska ta hand om instagramkontot och
POP-mässan nästa vecka (2018-10-25 oktober). Ok
Mikael: Samma sak som till detta möte. O
 k
Ola: Han ska jobba vidare med utvärderingsevent
och allt som hör därtill. O
 k

9. Projektledare LOGIN

Ilda försöker hålla samman hela EDGB Login och
ser till att de följer budget. De ska hålla i ett
förevent på New York Grill & Bar imorgon och
lunchföreläsningarna börjar nästa vecka.

10. General Familjen

Ej närvarande.

11. Festerichefer

Marika meddelar att Niklas har möte med utskottet
på fredag.

12. Kassör

Wilma har betalat och bokfört, samt haft kontakt
med revisorn inför höstmötet. Hon har också börjat
se över budgeten och skapa en bättre struktur.

13. Marknadsföring

Veronika har lagt ut event för kursutvärderingar
och höstmötet, samt börjat kolla på förslag till
vattenflaskor.

14. Näringsliv och alumn

Ida har haft utskottsmöte och delegerat ut
arbetsuppgifter. De ska köra igång med
mentorskapsprogram, skugga en alumn samt
arrangera Mingel & Mat.

15. Arbetsmiljöombud

Mikael har varit på AMO-råd och Utbildningråd. Han
har även börjat undersöka vem han ska kontakta
för synpunkter gällande studiemiljön i Täppan.

16. Ordförande
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Victoria var även på möte med ITN och de har gjort
om lite i organisationen och överlåtit ansvaret för
datorsalarna till Liu IT. Liu och kommunen för
samtal om rekrytering och marknadsföring av
programmen och vill eventuellt att vi är delaktiga i
den processen. De är även intresserade av
programmet för EDGB Login, vilket Victoria får av
Ilda.
Jonas och Victoria har haft individuella samtal med
nästan alla styrelsemedlemmar och förbereder
även höstmötet.

17. Rekrytering

Erik har varit på Populärvetenskapliga mässan i
Linköping tillsammans med Victoria och har
tillsammans med utskottet förberett materiel för
hemmissionering. Imorgon är Quintek i Norrköping
där Rekryteringsutskottet deltar.

Ola meddelar att förberedelserna för
kursutvärderingarna med tillhörande
18.
examinatorsmöten är i full gång. Det är PPG-möte
Studienämndsordförande på fredag och de ska även till ett internat med
nämnden. Ola och Alice ska dessutom vidare på
STUR-möte ikväll.
19. Utvärdera
pluggfrukost

Pluggfrukosten utvärderades enligt mallen
Utvärdering av evenemang.

20. Utvärdera syjunta

Syjuntan utvärderades enligt mallen U
 tvärdering av
evenemang.
Styrelsen beslutar att köpa mat från McDonalds.

21. Ovveinvigning

Styrelsen beslutar att lägga 2000kr på mat,
vätskeersättning, nödvändiga tillbehör samt en
vattendunk.

22. Höstmöte

Styrelsen beslutar att lägga 1000kr på något ätbart.

23. Revärer

Styrelsen beslutar att lägga 2186kr på revärer.
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Ilda vill att sektionen delar EDGB LOGINs första
lunchföreläsning, att ordförande från Logistik och
ED håller ett gemensamt tal samt att sektionen
ställer ut på mässan.
Styrelsen beslutar även att ha en kickoff med
fotografering och gemensam middag med
utskotten innan höstmötet den 13/11 kl.17:15.
Victoria: Ska på Ordföranderåd. Ska hålla tal på
EDGB Login. Hon ska även vara med på
ovveinvigningen, arrangera höstmötet och maila
handlingar. Läsa protokoll.
Ilda: Ska ha för-event med EDBG Login och fixa
bordsplacering till sittningen.
Veronika: Ska dela EDGB Logins lunchföreläsning
på facebook samt vara med på ovveinvigningen och
höstmötet.
Marika: Hjälpa Niklas att förbereda utskottssmötet
på fredag samt vara med på höstmötet.

25. Att göra till nästa
möte

Ida: Ha möte med näringslivs- och Alumniråd och
ha utskottsmöte på tisdag. Hon ska även vara med
på fotografering och höstmöte.
Wilma: Vara med på fotografering, höstmöte och
ovveinvinging samt delta på kassörråd och fixa
sponsring från ICA med Ola.
Mikael: Ska gå på utbildningsråd, fotografering,
höstmöte, ovveinvigning samt låna sektionens
instragramkonto för att informera om studiemiljö.
Erik: Ska vara med på ovveinvigning, fotografering
och höstmöte samt ha utskottsmöte. Han ska även
fortsätta arbeta med hemmissionering och få ut
information om detta nästa vecka.
Jonas: Ska vara med på fotografering och höstmöte.
Han ska även skriva protokoll, testamente och kolla
på Gsuites, GDPR-policy och
verksamhetsdokument.
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26. Nästa möte

Nästa träff: lunchmöte 2018-11-14
Nästa lunchmöte är: 2018-11-14
Nästa kvällsmöte är: 2018-11-19

27. Mötets avslutande

Victoria Eriksson avslutade mötet.

Utfärdandedatum:
2018-11-14

Protokoll fört av:

Justering:

Jonas Berglund

Victoria Eriksson

……………………………………

…………………………………….
Erik Johansson
……………………………………
Veronika Andrijević
……………………………………
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