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Protokoll vid möte 2020-09-09 
Mötestid: 17:15-19:00 
Plats: TP41 
 

1. Mötets öppnande Vilma Björk Öhrfelt öppnade mötet.  

2. Val av justerare Daniel Vallin och Ola Andersson valdes till justerare. 

3. Mötets behöriga 

utlysande 
Mötet var behörigt utlyst. 

4. Adjungeringar 
Emmy Norberg, Caroline Bentevik och Niklas 

Berkesten 

5. Fastställande av     

föredragslista 
Föredragslistan godkändes. 

6. Närvaro 

Vilma Björk Öhrfelt 

Kalle Eriksson 

Tim Ekström Lundemo 

Ola Andersson 

Daniel Vallin  

Erik Johansson 

Maja Rosén 

Randy Youssef 

Rebecca Persson 

7. Föregående 

mötesprotokoll 

Inget föregående mötesprotokoll fanns att skriva 

under. 

8. Avstämning 

föregående möte 

 

Inget tidigare möte fanns att stämma av ifrån. 

 



Dokumentägare: Mötesprotokoll Utfärdandedatum: 

Kalle Eriksson  Logistiksektionen 2020-09-09 

 Logistiksektionen 

Logistiksektionen mötesprotokoll 2(5)  

9. Projektledare LOGIN 

Erik: Det ser ut att eventuellt inte bli någon mässa. 

Ett alternativ är att flytta fram mässan, även om det 

inte anses vara ett bra alternativ.  

 

Det finns även funderingar på om man kan göra 

något annat under veckan men för övrigt avvaktar 

man och väntar på svar från LiU angående bland 

annat lokaler och riktlinjer.  

10. General Familjen 

Emmy: Det är inga större aktiviteter som händer 

just nu.  

Familjen diskuterar kring Mexico-sittningen om hur 

eller om den kommer bli av. Nästa moment är att 

börja söka en ny general och kassör till 

Babyfamiljen.  

 

Familjen känner sig även nöjda med mottagningen 

utefter förutsättningarna som varit.  

11. Event 

Rebecca: Hon ska ha uppstartsmöte med 

festericheferna, samt ha möte med trappan 

angående puben nästa vecka (v.38) där även utskott 

ska sökas. 

12. Kassör Randy: Väntar på fakturor.  

13. Marknadsföring 
Ludvig: Ej närvarande. Han meddelade dock att han 

lagt upp en artikel på Logistiksektionens hemsida.  

14. Näringsliv och alumn 

Rebecca: Hon har laddat upp ett testamente på 

sektionens drive och planerar att lämna över sin 

post. 

 

Sektionen beslutar att låta posten rulla mellan 

sektionens nuvarande medlemmar under 

höstterminen. Tim kommer börja med att ansvara 

för posten i en månad.  
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15. Arbetsmiljöombud 

Maja: Hon har haft uppstartsmöte tillsammans med 

de andra arbetsmiljöombuden. För verksamhetsår 

20/21 så är AMO från MT, ED och N-sektionen 

ansvariga för möten i GU. 

 

Livslust-enkäten: Enkäten har fyllts i av 

logistikstudenter och värt att observera är att 

undersökningen gjorts innan COVID-19 bröt ut. 

Studenter upplever till viss grad att man har dålig 

ekonomi, lite tid att träna och att man är allmänt 

stressad. Många känner även att man inte hinner 

socialisera sig i önskad grad. 

Gällande alkoholvanor så svarade en stor del av 

studenterna att man ej druckit i stor grad under 

senaste tiden och inte heller brukat någon form av 

narkotika.  

Däremot upplever en del studenter att mobbning, 

kränkningar och trakasserier är vanligt 

förekommande, bland annat på festliga 

tillställningar men även i skolan.  

Ett förslag är att diskutera ämnet med Trappan som 

kan lyfta fram problemet vid deras evenemang. 

Sektionen vill även marknadsföra studenthälsan 

och vi diskuterar om det finns något som vi kan 

göra för att minska stress hos våra studenter, t.ex 

gemensam yoga eller andra aktiviteter.   

16. Ordförande 

Vilma: Hon har varit på ett extrainsatt OR-N möte 

och haft kontakt med banken tillsammans med 

kassören.  

 

Kalle: Han har inventerat sektionsförrådet. 

17. Rekrytering 

Tim: Inga hemmissioneringar kommer att bli av 

under period 1. Många av de planerade mässorna 

kommer ej att bli av. Däremot kommer SAKO-

mässan i Stockholm att vara på distans men det 

kostar 15 000 kr att vara med. Diskussionen landar i 

att detta inte är aktuellt för sektionen.  
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Tim ska även marknadsföra hemmissionering inför 

framtiden hos klasserna och börja söka utskott.  

18. 

Studienämndsordförande 

Daniel: Han har varit på möte om vad som händer i 

höst och meddelar även att sektionen nu har 

klassrepresentanter i alla våra klasser. Han kommer 

presentera sektionens äskningar och genomförda 

aktiviteter för och från det senaste året på IL-mötet 

imorgon.  

 

Ola: Han planerar in ett uppstartsmöte med 

studieansvarig på LinTek, Linnea Bergman, där han 

ska ta upp vad sektionen vill göra. Han kommer 

även att ha en lunch med klassrepresentanterna 

och prata om utvärderingar.   

19. Övriga frågor 

Niklas (3Cant): Den 3/10 är det en sittning för 5:an, 

biljettpris kommer att vara kring 500 kr per person. 

3Cant söker sponsring av sektionerna för att få ner 

priserna till ca 325 kr för sektionsmedlemmar (175 

kr/pers i spons).  

Förslag: sektionen har budget för att kunna sponsra 

till biljettpriserna och vi röstar om att bidra med 

175 kr för 15 personer. (175 kr * 15 pers = 2625 kr) 

 

Beslut: beslut togs och gruppen röstade igenom 

förslaget.  

 

Niklas återkommer även med information om hur 

3Cant kommer att splittra dem övriga kostnaderna.  

 

Caroline (Escort): Den 2/10 kommer Escort att hålla 

i Herrsittningen. Dem söker sponsorer och liknande 

men behöver hjälp eller sponsring från sektionen. 

 

Gruppkontrakt: Minst sex personer behövs för att 

öppna ett möte. Detta gäller enbart för formella 

möten, det vill säga kvällsmöten.  



Dokumentägare: Mötesprotokoll Utfärdandedatum: 

Kalle Eriksson  Logistiksektionen 2020-09-09 

 Logistiksektionen 

Logistiksektionen mötesprotokoll 5(5)  

20. Att göra till nästa 

möte 

Niklas: Han ska kolla upp detaljer om 5:ans fest.  

 

Erik: Han ska på fotografering gällande EDGB samt 

vänta på information från LIU. 

  

Randy: Han ska inventera våra ovvar och sälja dem 

på sektionspuben och två efterföljande luncher. 

Inga märken eller revärer behöver köpas in.  

 

Daniel: Han ska gå på IL-möte och StUR-möte. 

 

Ola: Han ska gå på IL-möte och StUR-möte. 

 

Rebecca: Hon ska förbereda inför puben, ha ett 

uppstartsmöte med festericheferna samt ha möte 

med trappan och söka utskott.   

 

Maja: Hon ska på AMO råd samt ha uppstartsmöte 

med alla AMO.  

 

Vilma: Hon ska på OR-N råd, fotografering med 

EDGB, sektionspub och möte kring ovveinvigning. 

Hon ska även eventuellt gå på FUM-möte. 

  

Tim: Han ska söka utskott, informera alla ettor om 

hemmissionering och ta över Näringsliv & 

alumniposten efter Rebecca.   

 

Kalle: Han ska gå på OR-N möte och fixa ett pris till 

sektionens tävling under sektionspuben.  

21. Nästa möte 

Nästa träff: 2020-09-16 

Nästa lunchmöte är: 2020-09-16 

Nästa kvällsmöte är: 2020-09-23 

22. Mötets avslutande Vilma Björk Öhrfelt avslutade mötet.  
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Protokoll fört av:     Justering: 

     

Kalle Eriksson      Vilma Björk Öhrfelt   

 

……………………………………      ……………………………………. 

 

     

Ola Andersson 

 

…………………………………… 

 

 

Daniel Wallin 

      

 

…………………………………… 


