
Dokumentägare: Mötesprotokoll Utfärdandedatum: 
Vilma Björk Öhrfelt  Logistiksektionen 2020-03-04 

Protokoll vid möte 2020-03-04 
Mötestid: 17:15-18:15 
Plats: TP40 
 

1. Mötets öppnande  Lovisa Härold öppnade mötet.  

2. Val av justerare  Tobias Aspegårdh och Simon Karlsson 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 
Erik Johansson 
Rebecca Linder 
Vilma Björk Öhrfelt 
Daniel Wallin  
Izabel Wikner  

7. Föregående 
mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs 
på. 

8. Avstämning 
föregående möte 

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. OK 
 
Erik: Han ska fortsätta söka utskott till EDGB LOGIN 
samt fortsätta läsa de nya riktlinjerna. OK 
 
Ella: Hon ska dela ut fika under AMO-veckan samt 
fotograferas. Ej närvarande.  
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Samuel: Han ska gå på kassörråd samt kontakta 
LinTek angående äskningar. OK 
 
Rebecca: Hon ska planera inför “skugga en alumn” 
med Postnord. OK 
 
Lovisa: Hon ska gå på OR-N samt fortsätta arbetet 
med Excelutbildning. Hon ska skicka bilderna från 
LOGdans till Simon för publicering. OK 
 
Josefin: Hon ska börja planera SAFT. Ej 
närvarande. 
 
Tobias: Han ska tillsammans med utskott utvärdera 
Logistikresan. Han ska även ordna med 
kompensation till de som hemmissionerat. OK. 
 
Daniel: Han ska eventuellt gå på examinatorsmöte 
samt renskriva kursutvärderingar. OK 
 
Johan: Han ska göra klart utvärderingar samt dela 
ut presentkort till en person som deltog i den 
senaste kursutvärderingen. OK 
 
Vilma: Hon ska gå på OR-N. OK 
 

9. Projektledare LOGIN 

Erik: Han har haft intervjuer med sökande till 
utskott. Han har även tillsammans med 
projektgruppen bestämt att EDGB LOGIN ska vara 
18 november.  

10. General Familjen  Ej närvarande. 

11. Festerichefer 
Josefin: Ej närvarande.  
 
Izabel: Hon har planerat SAFT.  

12. Kassör 
Samuel: Han har varit på KR-N. Han har även 
presenterat ett förslag på sektionens budget inför 
20/21. 

13. Marknadsföring  Simon: Han har skickat prisförfrågan på 
“merchandise” men ännu inte fått svar. Han har 
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varit i kontakt med valberedningen angående att 
söka utskott. Han har även lagt upp bilder från 
LOGdans på sektionens hemsida och Facebook.  

14. Näringsliv och alumn 

Rebecca: Hon har hittat ytterligare en alumn som 
vill vara med på projektet “Skugga en alumn”. Hon 
har även arbetat med Gyllene Moroten tillsammans 
med Johan.  

15. Arbetsmiljöombud  Ella: Ej närvarande.  

16. Ordförande 

Lovisa: Hon har varit på OR-N samt FuM. Hon har 
kollat upp inloggningar till Excel-utbildning och 
tycker att det ser lovande ut. 
 
Vilma: Hon har varit på OR-N samt FuM.  

17. Rekrytering  Tobias: Han har haft mailkontakt med 
hemmissionerande.  

18. 
Studienämndsordförande 

Johan: Han har arbetat med Gyllene Moroten 
tillsammans med Rebecca. Sektionen tog beslutet 
om att döpa om “Sektionens starkaste länk” till 
“Gyllene Länken”.  
 
Daniel: Han har varit på examinatorsmöte 
tillsammans med Ludwig.  

19. Pluggfrukost 

Pluggfrukosten byter datum från 19/3 till 18/3. 
Budget för frukosten beslutades till 1750 kronor. 
Lovisa ska lägga upp en omröstning angående 
vilket pass medlemmarna i styrelsen vill stå.  

20. Spons vårbalen 
Styrelsen beslutade att sponsra 3Cant:s vårbal med 
4250 kronor mot att sektionens medlemmar får 
köpa 19 biljetter i förväg.  

21. Vagn  Sektionen beslutade att en summa på 1000 kronor 
får läggas på en vagn.  

22. Merch   Punkten bordlades. 

23. Övriga frågor  Daniel undrade om han kan få kontaktuppgifterna 
till sektionens kontakt på Postnord för 
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mottagningens räkning. Rebecca svarade att hon 
skulle skicka dem.  
 
Tobias informerar om att han fått förfrågan från 
ED:s rekryteringsansvariga angående att 
representera sektionen på öppet hus 19/3. 
Sektionens program kommer att vara 
representerade på plan 3 som Liu. Styrelsen väljer 
att avstå förslaget och endast stå som Liu.  
 
Izabel informerar om att eventutskottet planerar att 
hålla den sista sektionspuben i april.  
 
Vilma undrade hur resterande av styrelsen kände 
inför att byta från de Subway-mackor som i 
dagsläget serveras på pluggfrukostarna mot 
exempelvis frallor från ICA. Sektionen ställde sig 
positiva till bytet.  

24. Att göra till nästa 
möte 

Simon: Han ska lägga upp event angående 
sektionens “pluggfrukost”, justera protokoll, samt 
delta på pluggfrukost. 
 
Vilma: Hon ska gå på OR-N samt planera 
pluggfrukost.  
 
Daniel: Han ska delta på pluggfrukost, gå på två 
PPG-möten samt eventuellt hjälpa Ludwig 
Gardebrand, tidigare studienämnsordförande, med 
att renskriva kursutvärderingar. 
 
Johan: Han ska gå på två PPG-möten, sköta 
utlämnandet av Gyllene Länken samt bestämma 
vilka kurser som ska utvärderas. 
 
Samuel: Han ska fortsätta arbetet med bokföring 
samt budgetförslaget.  
 
Rebecca: Hon ska fortsätta planerandet av  “skugga 
en alumn”, planera inspirationslunch samt 
eventuellt ha möte med Norrköping Science Park.  
 
Izabel: Han ska fortsätta planering av SAFT samt ta 
beslut angående datum på sektionspub. 
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Tobias: Han ska justera protokoll samt ska 
utvärdera Logistikresan tillsammans med utskott.  
 
Erik: Han ska tillsammans med resterande 
projektledning besluta om vilka som ska vara med i 
varje utskott för EDGB LOGIN. Han ska även 
eventuellt se över riktlinjer för projektledare EDGB 
LOGIN.  
 
Lovisa: Hon ska gå på OR-N, få tillgång till banken 
samt eventuellt se över riktlinjer för projektledare 
EDGB LOGIN.  

25. Nästa möte 
Nästa träff: 2020-03-11 
Nästa lunchmöte är: 2020-03-11 
Nästa kvällsmöte är: 2020-04-01 

26. Mötets avslutande  Lovisa Härold avslutade mötet. 
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Protokoll fört av: Justering: 

 
Vilma Björk Öhrfelt  Lovisa Härold  
 
……………………………………   ……………………………………. 
 

 
Tobias Aspegårdh  

 
…………………………………… 

 
 

Simon Karlsson  
 

 
…………………………………… 
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