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1. Mötets öppnande  Vilma Björk Öhrfelt öppnade mötet.  

2. Val av justerare  Erik Johansson och Maja Rosén valdes till justerare. 

3. Mötets behöriga 
utlysande  Mötet var behörigt utlyst. 

4. Adjungeringar  Emmy Norberg 

5. Fastställande av 
föredragslista  Föredragslistan godkändes. 

6. Närvaro 

Vilma Björk Öhrfelt 
Kalle Eriksson 
Tim Ekström Lundemo 
Daniel Wallin  
Erik Johansson 
Maja Rosén 
Randy Youssef 
Rebecca Persson 
Ludvig Petersson 

7. Föregående 
mötesprotokoll  - 

8. Avstämning 
föregående möte 

Erik: Han ska på fotografering gällande EDGB samt 
vänta på information från LIU. OK 
  
Randy: Han ska inventera våra ovvar och sälja dem 
på sektionspubben och två efterföljande luncher. 
Inga märken eller revärer behöver köpas in. OK 
 
Daniel: Han ska gå på IL-möte och STUR-möte. OK 
 
Ola: Han ska gå på IL-möte och STUR-möte. Ej 
närvarande 
 
Rebecca: Hon ska förbereda inför puben, ha ett 
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uppstartsmöte med festericheferna samt ha möte 
med trappan och söKa utskott.  OK 
 
Maja: Hon ska på AMO råd samt ha uppstartsmöte 
med alla AMO.  OK 
 
Vilma: Hon ska på OR-N råd, fotografering med 
EDGB, sektionspub och möte kring ovveinvigning. 
Hon ska även eventuellt gå på FUM-möte. OK 
  
Tim: Han ska söka utskott, informera alla ettor om 
hemmissionering och ta över Näringsliv & 
alumniposten efter Rebecca. OK 
 
Kalle: Han ska gå på OR-N möte och fixa ett pris till 
sektionens tävling under sektionspuben. OK 

9. Projektledare LOGIN 

Erik: Han har bollat kring olika idéer angående 
EDGB och det verkar tyvärr inte bli någon mässa. 
Däremot verkar man kunna köra andra aktiviteter 
innan mässan som till exempel föreläsningar, 
lunchaktiviteter, kvällsevent och digitala samtal 
med företag.  
 
Man kommer även att ha kvar möjligheten för 
företagen att ingå i guld, silver eller bronsklass 
beroende på sponsring och engagemang. Det är 
fortfarande svårt att säga hur budgeten kommer se 
ut men många aktiviteter planeras. 
 
Den uppskattade tiden för evenemanget är v.46 
och v.47. 

10. General Familjen 

Emmy: Familjen söker fortfarande general och 
kassör till Baby familjen och man har fått in en hel 
del ansökningar hittills. 
 
Uppdatering kring Mexicosittningen är att den 
förmodligen kommer att ersättas med en fest på 
Assessorn. Det skulle i så fall bli en begränsad fest 
med någon typ av biljettförsäljning. 

11. Event 
Rebecca: Hon söker fortfarande utskott och ska 
snart börja välja. Hon har även börjat se över den 
kommande logistiksittningen. Vi kommer eventuellt 
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behöva byta personal och Rebecca håller på att 
kolla upp vilka föreningar som det hade kunnat 
vara aktuellt med. 
 
Till sist är hon är nöjd med sektionspuben som blev 
av på Trappan.  

12. Kassör 

Randy: Han diskuterar med LinTek angående 
pengarna från trycket på våra hoodies. Han ska 
även inventera om revärerna och märkena i 
förrådet.  
 
För kikar han även vidare på budget angående 
Femmans fest och ovveinvigningen samt håller på 
med skattedeklaration. 

13. Marknadsföring 

Ludvig: Han har haft hand om Logistik Student 
instagramkontot samt börjat göra formulär för att 
söka sektionen. Han mailar fortfarande med 
Allakando då vi inte har fått in pengarna för deras 
tryck på hemsidan och till sist ska han börja kika på 
väskorna. 

14. Näringsliv och alumn 
Tim: Det ska vara någon typ av uppstartsmöte i 
oktober men för övrigt har han inte hunnit sätta sig 
in i posten riktigt än.  

15. Arbetsmiljöombud 

Maja: Hon kollar om vi kan få äskning för 
föreläsningen vi pratade om förra mötet samt hur 
tätt inpå vi kan få pengar. Hon har som förslag att vi 
även kan prata ihop oss med andra sektioner och 
ha gemensamma föreläsningar och om det i så fall 
skulle gå att äska tillsammans.  

16. Ordförande 

Vilma: Hon har varit på OR-N möte, diskuterat 
ovveinvigningen tillsammans med dem andra 
sektionerna samt beställt kaffe inför imorgon. Hon 
håller även på att skriva tal inför Femmans fest. 
 
Kalle: Han har beställt ovvar.  

17. Rekrytering 

Tim: Även han söker fortsatt utskott och ska snart 
börja välja ut kandidater. Han ska även maila och 
dubbelkolla om man kan ha logistikresan i februari. 
Vilma inflikar med att hon kan höra med LinTek vad 
dem har att säga.  
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18. 
Studienämndsordförande 

Daniel: Han har börjat komma igång med sitt 
arbete och haft möte med lintek. Han ska ha en 
introduktion med klassrepresentatnerna så dem 
vet vad dem ska göra.  
 
Ola: Ej närvarande.  

19. Femmans fest 

Vi har 22 stycken logistikstudenter varav 17 av dem 
är LinTek-medlemmar. Eftersom det tillkom två 
stycken sektionsmedlemmar utöver de 15 som 
sektionen tidigare räknat med så gavs förslag att 
bidra med 175 kr i sponsring till vardera av 
studenternas biljettpris.  
 
Beslutet gick igenom och sektionen valde att 
sponsra med ytterligare 350 kr till biljettpriserna 
samt 1500 kr för övriga kostnader som fördelats 
mellan sektionerna. 

20. Övriga frågor 

Randy: Johan som är kassör i Familjen frågar om vi 
vill byta datum på vårt räkenskapsår så att 
sektionens och Familjens perioder blir synkade.  
 
Sektionen tror inte att det spelar någon roll och 
eftersom kassörerna startar i olika perioder så tror 
vi att det är bättre att låta det vara som det är i 
nuläget.  

21. Att göra till nästa 
möte 

Randy: Han ska inventera revärer och märken samt 
ha möte med revisorerna angående 
skattedeklarationerna.  
 
Maja: Hon väntar på svar från LinTek och ska få en 
AMO-utbildning nästa vecka.  
 
Rebecca: Hon fortsätter söka utskott där 
ansökningen stänger nästa vecka på onsdag. Hon 
ska sedan börja kika på alla sökanden.  
 
Daniel: Han fortsätter med allmänt arbete kring sin 
post och ska ha infolunch med 
klassrepresentanterna. 
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Tim (näringsliv): Han ska ha möte med 
näringslivsrådet och kolla på eventuella sponsorer 
till våra väskor. 
 
Tim (rekrytering): Han ska söka utskott likt Rebecca.  
Dem två kommer eventuellt att sitta tillsammans 
senare och kika igenom alla sökanden.  
 
Ludvig: Han ska kolla upp beställning av väskor, fixa 
en enkät för att söka styrelsen samt skapa någon 
typ av guidelines för tävlingen av en ny logga. 
 
Erik: Han ska ha första utskottmötet med EDGB.  
 
Vilma: Hon ska gå på OR-N möte, hålla tal på 
Femmans fest och gå på ITN möte.  
 
Kalle: Han ska börja kika på fika till pluggfrukosten 
samt  boka TP2 till sektionens kommande 
höstmöte. 

22. Nästa möte 
Nästa träff: 2020-09-30 
Nästa lunchmöte är: 2020-09-30 
Nästa kvällsmöte är: 2020-10-07 

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

 
Kalle Eriksson   Vilma Björk Öhrfelt   
 
……………………………………   ……………………………………. 
 

 
Erik Johansson 

 
…………………………………… 

 
 

Maja Rosén 
 

 
…………………………………… 
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