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Protokoll vid möte 2019-11-04
Mötestid: 15:15-16:24
Plats: TP40

1. Mötets öppnande

Richard Hållberg öppnade mötet.

2. Val av justerare

Simon Karlsson och Johan Persson valdes till
justerare.

3. Mötets behöriga
utlysande

4. Adjungeringar

Mötet var behörigt utlyst.

Inga adjungeringar.

5. Fastställande av
föredragslista

Föredragslistan godkändes

6. Närvaro

Lovisa Härold
Ludwig Gardebrand
Tobias Aspegårdh
Johan Persson
Richard Hållberg
Samuel Hjorth
Simon Karlsson
David Eriksson
Ella Smith Palin

7. Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs
på.
Izabel: Hon ska fixa inför Halloween. Ej närvarande

8. Avstämning
föregående möte
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David: Han ska se till att inget blir fel inför EDGB
LOGIN. OK
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Samuel: Han ska ha ett möte med EDGB LOGIN och
gå på kassörråd. OK
Simon: Han ska skriva avtal, uppdatera viktigaste på
vår befintliga hemsida, hemmissionera och justera
protokoll. OK
Tobias: Han ska gå på PPG möte, hålla utskottsmöte
och justera protokoll. OK
Ella: Hon ska gå på GU-råd, vara med och fixa inför
pluggfrukosten. Hon ska skicka in valberedningens
nomineringar och vara med på syjuntan. OK
Lovisa: Hon ska fixa inför pluggfrukosten, vara med
på syjunta och förbereda inför höstmötet. OK
Josefin: Hon ska fixa med ansökningarna till Escort.
Ej närvarande
Richard: Han ska justera protokoll, vara med på
syjuntan och gå på pluggfrukosten. Han ska även
fixa med tillstånd till ovveinvigningen, planera inför
höstmötet och skicka ut kallelse till höstmötet. OK
Ludwig: Delta på rekryteringsfikat och jobba med
utvärderingar och klassrepresentanter. OK
Johan: Delta på rekryteringsfikat och jobba med
utvärderingar och klassrepresentanter. OK

9. Projektledare LOGIN
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David: EDGB LOGIN drar igång den här veckan med
lunchföreläsningar och förevent. Företagsgruppen
har fått in ett nytt företag; Saab Dynamics.
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Ej närvarande.
Josefin: Ej närvarande.

11. Festerichefer

Izabel: Ej närvarande.
12. Kassör

13. Marknadsföring

Samuel: Han har varit på Kassörråd där de pratade
budget. Han har också betalat fakturor.
Simon: Ryggsäckarna har kommit, så de ska hämtas
den här veckan. Richard meddelade att flera
studenter hört av sig och vill beställa ryggsäckar. Än
så länge finns inga planer på att beställa fler, men
det kan ändras i framtiden.
Martin Marklund har fått ett exjobb och har därför
hoppat av från att designa sektionens nya hemsida.
Simon har därför fixat en egen version, som
kommer komma upp inom kort.

14. Näringsliv och alumn

Rebecca: Ej närvarande.

15. Arbetsmiljöombud

Ella: Hon har varit på GU-råd med examinatorer,
där det pratades om att minska handledartiden på
exjobb och även införa mer samläsning mellan KTS,
SL och FTL. Det nämndes också att det generellt
sett går sämre för LiU, i det att det är färre som
klarar kurserna och färre som kommer in på
utbildningarna.
Om någon har förslag på punkter som kan tas upp
på nästa GU-råd kan man meddela Ella. Detta gäller
även AMO-rådet. Richard nämnde att det vore bra
med fler studiebås i Täppan, och att Ella kan nämna
det på AMO-rådet.
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Arbetsmiljöombudens hemsida kommer snart börja
användas mer aktivt.
Richard: Han har varit på två korta möten med
SoCeR angående polistillståndet på
ovveinvigningen. Nu är allt löst.
Han har även fixat spons från ICA till
ovveinvigningen, så styrelsen kan köpa Resorb och
presentkort från ICA som pris till tävlingen under
EDGB LOGIN.
16. Ordförande

Han har också justerat protokoll, ordnat med viktiga
dokument inför höstmötet, pratat med LinTek om
höstmötet samt haft kontakt med phadderier och
festerier om att sälja märken på Kravallpuben.
Lovisa: Hon har förberett inför höstmötet, hämtat
ovveinvigningsmärken och varit på möte med
SoCeR om ovveinvigningen.
Tobias: Han har varit på Pop-veckan i Linköping och
representerat sektionen tillsammans med David.
Mässor av det slaget är ett relativt ineffektivt sätt att
marknadsföra sektionen, men är fortfarande bra att
synas.
17. Rekrytering

Det är bara en person kvar i Rekryteringsutskottet
just nu, men han ska försöka hitta fler personer till
utskottet.
Tobias nämnde även att Simon har hemmissionerat
under Omtenta-P, och Emmy Norberg ska göra det
inom kort.
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Ludwig: Han har varit på PPG-möte, deltagit på
syjuntan, varit med på pluggfrukosten, arbetat med
utvärderingarna, varit på UR-N och kontaktat
examinatorer.
Johan: Han har varit på PPG-möte, deltagit på
syjuntan, varit med på pluggfrukosten, arbetat med
utvärderingarna, varit på UR-N och kontaktat
examinatorer.
Richard nämnde att LinTek kommer dra igång
höstmötet med en presentation, sen kommer han
ta över och hålla i valet av mötesordförande
(Lovisa). Lovisa håller sedan i mötet.

19. Höstmöte

Sektionen kommer bjuda alla som deltar på pizza
och saft. Simon och David fixar detta.
De som kan av styrelsen ses 16.45 utanför TP2
klädda i piké/hoodie. De som ska sitta i styrelsen
nästa termin ska ta med piké för att ta en
gruppbild.

Richard nämnde att han har fixat presentkort från
ICA på 200-300 kr som kan ges till vinnaren. Richard
20. Tävling på EDGB LOGIN
kommer göra en omröstning på facebook för att
dela upp passen på mässan.

21. Ovveinvigningen

Samuel meddelade att det finns 1950 kr budgeterat
för ovveinvigningen, vilket motsvarar ungefär 50 kr
per person. Detta ska läggas på cheeseburgare,
vegetariska burgare och Resorb. Styrelsen har 25%
rabatt på Resorb på ICA.
Schema för ovveinvigningen:
10.00 - Ovveinvigningen startar. Familjen,
Escort och 3Cant håller i aktiviteter i
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Folkparken. Lovisa finns på plats och
representerar styrelsen.
11.45 - Simon, Tobias och Johan hämtar mat
från McDonalds och beger sig mot Himpan.
Ungefär två cheeseburgare per person +
vegetariska.
12.10 - Ella, Ludwig och David samlas hos
David och tar med vatten, Resorb och
muggar till Himpan.
12.45 - Alla ska vara samlade på Himpan.
Styrelsen ska ha ovve på sig. Richard måste
vara på plats på grund av polistillståndet.
Samuel tar med soppåsar.
Ungefär 16.00 - När det är klart går några i
styrelsen tillbaks med ettan medan några
städar området. Alla program ska inte gå
samtidigt, utan med lite mellanrum.
På kvällen ordnar Familjen förfest på KP.
Det är viktigt att vi har koll på ettan så att alla mår
bra. De ska inte gå för nära Strömmen (på grund av
risk för olyckor) och de får inte vara i FilFaks
område. Om någon mår dåligt går vi hem med
dem.
Richard nämnde att styrelsen ska servera på FF:s
sittning på fredag. Vi ses på Trappan kl. 16.00.
iklädda vit överdel och svart underdel.
22. Övriga frågor

Simon nämnde att ryggsäckarna har kommit och
ska delas ut. Förslag på tillfälle är torsdagen den
14/11. För att se om folk är sektionsmedlemmar vid

Logistiksektionen mötesprotokoll

Logistiksektionen
6(9)

Dokumentägare:
Lovisa Härold

Mötesprotokoll
Logistiksektionen

Utfärdandedatum:
2019-11-04

försäljning av ryggsäckar kan vi använda
Studentkortet och googleformuläret för
medlemmar.
Lovisa nämnde att ovveinvigningsmärkena har
kommit. Dessa kan säljas samtidigt som
ryggsäckarna delas ut. Styrelsen beslutar att sälja
märken för 25 kr/st. Märken kan även säljas på
förfesten efter invigningen. Märket är till för alla
Logistikstudenter.
Ludwig nämnde att de som väljs in i styrelsen till
våren kan delta på styrelsens kvarvarande möten
under hösten om de vill. Lite närmare
överlämningen ska testamenten skickas och
överlämningsmöten hållas.
Lovisa nämnde att det är kravallpub snart, men att
styrelsen inte kommer medverka.
Lovisa nämnde att styrelsen hade individuella
samtal med ordförande förra terminen för att kolla
av hur arbetet går. Är man intresserad av att ha ett
sådant möte kan man höra av sig till ordförande.
David: Han ska skriva protokoll på höstmötet, vara
med på ovveinvigningen, gå på lunchföreläsningar,
gå på förevent för EDGB LOGIN, hålla i
logistikstudent-kontot, påbörja sitt testamente, och
servera på FF:s sittning.
23. Att göra till nästa möte

Simon: Han ska jobba med hemsidan och lägga upp
den, justera protokoll, vara med på ovveinvigningen
och servera på FF:s sittning.
Ludwig: Han ska hålla i utvärderingar, gå på
höstmöte, gå på PPG-möte, var med på
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ovveinvigningen, servera på FF:s sittning, ha
uppstartsmöte med UA och ev. ha
examinatorsmöten.
Samuel: Gå på höstmötet, va med på
ovveinvigningen, servera på FF:s sittning och gå på
kassörråd.
Johan: Han ska hålla i utvärderingar, gå på
höstmöte, gå på PPG-möte, vara med på
ovveinvigningen, ha uppstartsmöte med UA och ev.
ha examinatorsmöten.
Richard: Gå på höstmötet, mejla trappan om
kravallpuben, servera på FF:s sittning, gå på
ovveinvigningen, justera protokoll, skriva
testamente och planera överlämningsmöte.
Ella: Gå på höstmötet, vara med på Quintekmässan, gå på förevent för EDGB LOGIN, gå på
amo-råd, servera på FF:s sittning och gå på
ovveinvigningen.
Tobias: Gå på höstmötet, vara med på
ovveinvigning, ha möte med rekryteringsutskottet
och försöka rekrytera fler till utskottet.
Lovisa: Hålla i höstmötet, vara med på
ovveinvigningen, delta på Quintek-mässan, servera
på FF:s sittning, gå på förevent för EDGB LOGIN.

24. Nästa möte
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Nästa träff: 2019-11-06
Nästa lunchmöte är: 2019-11-06
Nästa kvällsmöte är: 2019-11-13
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Richard Hållberg avslutade mötet.

Protokoll fört av:

Justering:

Lovisa Härold

Richard Hållberg

……………………………………

…………………………………….

Simon Karlsson
……………………………………

Johan Persson

……………………………………
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