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Protokoll vid möte 2019-03-06 
Mötestid: 17:15-18:20 

Plats: TP 40 

 

1. Mötets öppnande Jonas Berglund öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
Ludwig Gardebrand och Erik Johansson valdes till 

justerare. 

3. Mötets behöriga 

utlysande 
Mötet var behörigt utlyst. 

4. Adjungeringar Inga adjungeringar. 

5. Fastställande av     

föredragslista 
Föredragslistan godkändes 

6. Närvaro 

David Eriksson 

Wilma Söderberg 

Marika Wallen 

Veronika Andrijevic 

Mikael Fredriksson 

Jonas Berglund 

Richard Hållberg 

Erik Johansson 

Ludwig Gardebrand 

7. Föregående 

mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs 

på. 

8. Avstämning föregående 

möte 

Marika: Hon ska ha ett möte tillsammans med sitt 

utskott om SektionsAktivas Fest och en pub samt 

justera protokoll.OK 

 

David: Han planerar att ha intervjuer med 

studenter som har sökt EDGB-LOGIN samt ska även 
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upprätta ett samarbetsavtal mellan sektionerna. 

Ska även uppdatera EDGB-LOGINs instagram.OK 

 

Veronika: Hon ska försöka att planera och ändra 

kort och informationen på vår Facebooksida och 

instagram. Hon planerar även att ha ett möte med 

Pontus angående hemsidan kommande helg.OK 

Wilma: Hon ska försöka mejla ut om äskningarna 

till revisorn, samt fortsätta arbeta med bokföring. 

Hon ska även sätta sig ner och planera äskningarna 

för nästa års budget. OK 

 

Ida: Hon planerar att ha ett möte med PostNord 

och Östgötatrafiken på Tisdag kommande vecka  

samt ska hon även ha ett möte med Norrköpings 

kommun. Ej Närvarande 

 

Mikael: Han ska planera inför Amo-veckan och gå 

på Amo-råd. Han ska även arbeta och gå på  “Häng 

med sektionen” samt justera protokoll. OK 

 

Erik: Planera att ha ett PPG-möte nästa vecka och 

ska gå på “Häng med sektionen”. OK 

 

Ludwig: Han planerar att gå Examinatorsmöte samt 

skicka in utvärderingarna till LinTek. 

Ska även gå på ett PPG-möte med Erik och 

färdigställa nomineringen till gyllene moroten. OK 

 

Jonas: Han ska färdigställa G-Suite och planera att 

ha ett möte med Richard samt justera protokoll. 

Han planerar även att gå på ett Ordföranderåd. OK 

 

Richard: Han ska gå på ett Ordförandemöte med 

Jonas.  Planerar även att beställa in nödvändigt 

material inför Pluggfrukosten och 

informationslunch, samt skriva protokoll. OK 
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9. Projektledare LOGIN 

David har haft intervjuer med studenter för 

utskotten till EDGB-LOGIN. Har även haft ett möte 

med förra projektledaren. Han informerade att en 

lämplig person från styrelsen bör skriva en fullmakt 

för honom. 

10. General Familjen Ej Närvarande 

11. Festerichefer 

Marika har planerat inför Sektionsaktivas Fest den 

18 maj och informerade att det kommer vara 

Paintball. Har även bokat in en pub den 3 april. 

 

Niklas: Ej Närvarande 

 

12. Kassör 
Wilma har arbetat med bokföringen samt planerat 

för nästa års budget. 

13. Marknadsföring 
Veronika har uppdaterat hemsidan för 

Logistiksektionen.  

14. Näringsliv och alumn 

Ida informerade via Jonas att Logistiksektionen 

kommer ingå i ett samarbetsavtal med PostNord, 

där företaget kommer erbjuda Lunchföreläsningar 

och en sponsring på 30000 kr.  

 

Han nämnde att intresset till Lunchföreläsning med 

Trafikverket var väldigt stort. Det kommer även att 

hållas en Lunchföreläsning med 

Akademibokhandeln den 3 april.  

 

Jonas nämnde även att ett event med Norrköpings 

Kommun kommer att ske inom en snar framtid och 

ett förslag på eventet kommer att hållas antingen 

den 8 eller 12 april, där tidigare studenter kommer 

att medverka! 
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15. Arbetsmiljöombud 
Mikael har arbetat med Amo-veckan och häng med 

sektionen.  

16. Ordförande 

Jonas har haft ett möte med kommunen istället för 

Ida, samt ett planeringsmöte med Richard om 

kommande skifte och vårmöte. Han har även börjat 

planera inför vårmötet samt för kommande skifte. 

 

Richard har planerat pluggfrukost samt har han 

även haft ett planeringsmöte med Jonas om 

kommande skifte och vårmöte. 

 

17. Rekrytering 

Erik informerade att han kommer att befinna sig på 

Öppet hus och Norrköpings utbildningsmässa den 

7 Mars för gymnasieelever. Han har även haft ett 

möte med I-sektionen om erfarenhetsutbyte. Han 

informerade även om framtidsresan, där han ska 

mingla och representera sektionen. Han nämnde 

även att han är klar med Broschyren. 

18. 

Studienämndsordförande 

Alice: Ej Närvarande  

 

Ludwig har haft ett PPG möte med Erik, där han har 

utvärderat utbildningarna. Han har även skickat in 

kursutvärderingar och tilldelat Ingemar Eliasson 

sektionens starkaste länk. 

19. LOGOUT Styreselen beslutade att lägga 3950 kr på LOGOUT. 

20. Vårbalen 

I samband med att besluta sponsringen för 

vårbalen så kom Basel Hijazi från 3Cant in till mötet 

kl.17:45. Han informerade om att 3Cant reserverar 

ett antal biljetter till Logistikstudenter och på något 

sätt annonserar oss som sponsor, om sektionen 

väljer att sponsra Vårbalen. Styrelsen hade inga 

andra förslag på motprestationer från 3Cant. 

Styrelsen beslutade att lägga 4250 kr på Vårbalen. 
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21. Utskottslunch 
Styrelsen beslutade att lägga 2400kr på 

utskottslunch. 

22. Sektionens starkaste 

länk 

Ludwig informerade att han har varit kontakt med 

Ola, Anna och Isak som har tidigare varit ansvariga 

för gyllene moroten. Han ville veta huruvida 

prisutdelningen till förra årets vinnare skedde. Han 

undrade även om det finns någon budget till några 

pennor och diplom. 

 

Styrelsen beslutade att lägga 730 kr på pennor och 

diplom. 

23. Pluggfrukost 

I samband med pluggfrukostar så väljer styrelsen 

att omfördela 600 kr från Nolle-p frukosten till dom 

övriga pluggfrukostarna.  

 

Styrelsen beslutar att lägga ytterligare 200 kr på 

pluggfrukost. 

24. Övriga frågor 

Jonas nämnde att gruppkontraktet inte följs som 

det ska. Alla måste informera i god tid innan om 

man inte har möjlighet att delta på ett möte, dock 

senast 24 timmar innan till mötesordförande. Vid 

sjukdom bör det meddelas så fort som möjligt. 

25. Att göra till nästa 

möte 

David: Han ska välja utskott till EDGB-LOGIN samt 

fixa ett samarbetsavtal mellan sektionerna. Han ska 

även gå på Lunchföreläsning med Trafikverket och 

pluggfrukost samt marknadsföra styrelsen. 

 

Erik: Han planerar att gå på Öppet hus torsdag den 

7 Mars och han ska även gå på framtidsresan nästa 

tisdag. Han ska även gå på Lunchföreläsning med 

Trafikverket, pluggfrukost samt justera protokoll. 

 

Veronika: Hon ska försöka ha möte med Pontus 

angående hemsidan och ska även försöka få upp 

PR-policyn på hemsidan. Hon planerar att 

uppdatera korten och informationen på sociala 
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medier. Hon planerar även att gå på 

Lunchföreläsning med Trafikverket och 

marknadsföra styrelsen. 

 

Marika: Hon ska planera SektionsAktivas Fest och 

en pub. Planerar även att gå på Lunchföreläsning 

med Trafikverket och pluggfrukost. 

 

Mikael: Han ska avsluta Amo-veckan samt gå på 

grundutbildningsråd och marknadsföra styrelsen. 

Planerar även att gå på Lunchföreläsning med 

Trafikverket samt  ska han uppdatera instagram 

som Logistik-student. 

 

Jonas: Han planerar att gå på Lunchföreläsning för 

Trafikverket, ordföranderåd och marknadsföra 

styrelsen samt pluggfrukost. Planerar även att 

justera protokoll, se över stadgarna och 

propositioner. 

 

Ludwig: Han planerar att gå på gemenskapsprojekt 

“Häng med sektionen”, pluggfrukost, möte med 

utbildningsansvarig och gå på ett utbildningsråd. 

Han ska även gå på ett ytterligare PPG möte samt  

Lunchföreläsning med Amo. Han ska även försöka 

få ut pennor och diplom till Ingemar Eliasson.  

 

Wilma: Hon planerar att gå på pluggfrukost, 

Lunchföreläsning för trafikverket och kassör-råd. 

Hon ska även fortsätta arbeta med bokföringen 

samt planera för nästa års budget. Hon planerar att 

gå på “ hänga med sektionen” och marknadsföra 

styrelsen. 

 

Richard: Han ska skriva en text för 

marknadsföringen av pluggfrukost och skicka den 

till Veronika. Han ska även att gå på pluggfrukost, 

skriva protokoll och gå på Lunchföreläsning med 

Trafikverket. Planerar även att gå på ett 
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ordförandemöte tillsammans med Jonas och 

marknadsföra styrelsen. 

26. Nästa möte 

Nästa träff: 2019-03-13 

Nästa lunchmöte är: 2019-03-13 

Nästa kvällsmöte är: 2019-03-27 

27. Mötets avslutande Jonas Berglund avslutade mötet. 

 

 

 

Protokoll fört av:     Justering: 

     

Richard Hållberg     Jonas Berglund 

 

……………………………………      ……………………………………. 

 

     

Ludwig Gardebrand 

 

…………………………………… 

 

 

Erik Johansson 

      

…………………………………… 

 

 


