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Protokoll vid möte 2020-02-19
Mötestid: 17:15-18:00
Plats: TP40

1. Mötets öppnande

Lovisa Härold öppnade mötet.

2. Val av justerare

Simon Karlsson och Ella Smith Palin valdes till
justerare.

3. Mötets behöriga
utlysande

Mötet var behörigt utlyst.

4. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

5. Fastställande av
föredragslista

Föredragslistan godkändes.

6. Närvaro

Lovisa Härold
Tobias Aspegårdh
Johan Persson
Samuel Hjorth
Simon Karlsson
Josefin Nyberg
Erik Johansson
Rebecca Linder
Ella Smith Palin
Vilma Björk Öhrfelt
Daniel Wallin

7. Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs
på.
Daniel: Han ska hjälpa Johan med
kursutvärderingar samt närvara på basårsträff. OK

8. Avstämning
föregående möte
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Tobias: Han ska fortsätta planera samt genomföra
Logistikresan. Han ska vara med och arrangera
basårsträff. Han ska även hitta representanter från
FTL och SL till öppet hus i Norrköping. O
 k
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Lovisa: Hon ska gå på ordföranderåd samt träffa
kassör i Familjen för att diskutera hennes tillgång
till banken. Hon ska fortsätta arbete med att
utforma riktlinjer för Projektledare LOGIN och
revisorer. Hon ska även hälsa elever välkomna till
Logistikresan OK
Erik: Han ska gå på projektledningsmöte EDGB
LOGIN samt påbörja marknadsföring av sökning till
utskott. Han ska även vara med och arrangera
lunchtävling under Logistikveckan. O
 K
Rebecca: Hon ska vara med och arrangera
lunchtävling. Hon ska arrangera en
lunchföreläsning med Norrköpings Hamn. Hon ska
även skriva avtal med Holmen samt fortsätta sitt
arbete med att kontakta alumner. OK
Simon: Han ska lägga upp event på Facebook för
Logistikveckan. Han ska vara med och arrangera
lunchtävling under Logistikveckan. Han ska
fortsätta lägga upp utskott på sociala medier och
eventuellt på sektionens hemsida. Han ska även
justera protokoll. O
 K
Samuel: Han ska köpa presentkort till lunchtävling
samt fortsätta arbeta med bokföring. O
 K
Vilma: Hon ska redigera sektionens gyckel till
LOGdans samt gå på ordföranderåd. OK
Ella: Hon ska gå på planeringsmöte samt GU-råd.
OK
9. Projektledare LOGIN

Erik: Han har börjat marknadsföra och söka utskott
till EDGB LOGIN. Han har även börjat sätta sig in i
de nya riktlinjerna för projektledare LOGIN.

10. General Familjen

Ej närvarande.

11. Festerichefer
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Josefin: Hon ska börja planeringen inför SAFT.
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Izabel: Ej närvarande.
12. Kassör

Samuel: Han har fått tillbaka äskningen som blivit
godkänd. Han har även fått in samtliga kvitton från
Logistikresan bortsett från tågresorna.

13. Marknadsföring

Simon: Han har delat evenemang på sektionens
sociala medier.

14. Näringsliv och alumn

Rebecca: Hon har arrangerat lunchföreläsningen
med Norrköpings Hamn samt pratat med Postnord
angående datum för “Skugga en alumn”.

15. Arbetsmiljöombud

Ella: Hon har haft två möten i veckan angående
AMO-veckan samt bokat föreläsning med
studenthälsan.

16. Ordförande

17. Rekrytering

Lovisa: Hon har varit på OR-N samt kontaktat
företag angående en Excelutbildning.
Vilma: Hon har varit på OR-N samt varit med och
planerat Logistikresan.
Tobias: Han har arrangerat Logistikresan. Han
informerar om att eleverna verkade nöjda med
dagen och intresserade av att studera på Campus
Norrköping. Han var även med och arrangerade
basårskvällen. Han blev informerad om att
basårsstudenterna hellre hade haft aktiviteter
under dagtid på campus.

Johan: Han var med och arrangerade laborationen
under Logistikresan. Han har även jobbat med
kursutvärderingar och förberett sig för kommande
PPG-möte. Han blev informerad om att sektionen
18.
eventuellt kan byta namn på “Sektionens starkaste
Studienämndsordförande
länk”.
Daniel: Han har varit på examinatorsmöte samt
justerat kursutvärderingar.
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Lovisa har översett riktlinjer för sektionens
revisorer och justerat dem. Styrelsen beslutade att
godkänna riktlinjerna för sektionens revisor.
Johan undrar om något har förslag på ett nytt namn
till “Sektionens starkaste länk”. Lovisa framförde
förslaget “Den gyllene länken”.
Vilma informerade Simon om att LinTek inte
sponsrar sektioner mot tryck på hoodies.
Simon: Han ska kolla upp vilka alternativ på
“merchandise” som finns för sektionen. Han ska
även lägga upp de nya riktlinjerna för revisorer på
hemsidan samt justera protokoll.
Erik: Han ska fortsätta söka utskott till EDGB LOGIN
samt fortsätta läsa de nya riktlinjerna.
Ella: Hon ska dela ut fika under AMO-veckan samt
fotograferas.
Samuel: Han ska gå på kassörråd samt kontakta
LinTek angående äskningar.

21. Att göra till nästa
möte

Rebecca: Hon ska planera inför “skugga en alumn”
med Postnord.
Lovisa: Hon ska gå på OR-N samt fortsätta arbetet
med Excelutbildning. Hon ska skicka bilderna från
LOGdans till Simon för publicering.
Josefin: Hon ska börja planera SAFT.
Tobias: Han ska tillsammans med utskott utvärdera
Logistikresan. Han ska även ordna med
kompensation till de som hemmissionerat.
Daniel: Han ska eventuellt gå på examinatorsmöte
samt renskriva kursutvärderingar.
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Johan: Han ska göra klart utvärderingar samt dela
ut presentkort till en person som deltog i den
senaste kursutvärderingen.
Vilma: Hon ska gå på OR-N.

22. Nästa möte

Nästa träff: 2019-02-26
Nästa lunchmöte är: 2019-02-26
Nästa kvällsmöte är: 2019-03-04

23. Mötets avslutande

Lovisa Härold avslutade mötet.

Protokoll fört av:

Justering:

Vilma Björk Öhrfelt

Lovisa Härold

……………………………………

…………………………………….
Simon Karlsson
……………………………………
Ella Smith Palin
……………………………………
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