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Protokoll vid möte 2020-11-04 
Mötestid: 17:15-18:30 
Plats: Zoom 
 

1. Mötets öppnande Vilma Björk Öhrfelt öppnade mötet. 

2. Val av justerare Ola Andersson och Maja Rosén valdes till justerare. 

3. Mötets behöriga 

utlysande 
Mötet var behörigt utlyst. 

4. Adjungeringar Inga adjungeringar. 

5. Fastställande av     

föredragslista 
Föredragslistan godkändes. 

6. Närvaro 

Vilma Björk Öhrfelt 

Kalle Eriksson 

Tim Ekström Lundemo 

Ola Andersson 

Daniel Wallin  

Erik Johansson 

Maja Rosén 

Randy Youssef 

Rebecca Persson 

Ludvig Petersson 

7. Föregående 

mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

8. Avstämning 

föregående möte 

Rebecca: Uppstartsmöte med utskottet. 

OK 

 

Maja: Ta kontakt med ett gym, AMO råd. 
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OK 

 

Erik: Fortsätta EDGB arbetet. 

OK 

 

Ludvig: Fixa med logotypen, beställa lith märken. 

publicera Allakando artikeln på hemsidan. 

Allakando artikel publicerad, resterande är 

avvaktande. 

 

Randy: Lösa problemet med fakturan för 

pluggfrukosten. Väntar på att sponsen från lintek 

ska anlända. Betalningarna för kick-offen på 

Knäppingen ska ses över.  

OK 

 

Tim NA: Arbetet med utskottet fortsätter.  

Avvaktande på grund av tidsbrist. 

 

Tim Rek: Arbetet med utskottet fortsätter, möte 

med rekryteringsansvarige på lintek. 

OK 

 

Kalle: Ordförandemöte, loggan, frukost 

Arbetet med loggan stående, i övrigt ok. 

 

Daniel: Intro lunch för nya klassrepresentanter. Ska 

kontakta examinatorer. Ska ha PPG möte och UR-N 

möte.  

OK  

 

Ola: samma som Daniel + FUM möte 

OK 

9. Projektledare LOGIN 

Erik: Både föreventet och sittningen till EDGB 

LOGIN har blivit inställt på grund av de nya Covid-

19 restriktionerna. Man har även ställt in en 

planerad pub och det enda som i nuläget går att 

genomföra är digitala föreläsningar på distans.  
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Projektgruppen har gjort äskningar där man 

hoppas få en summa pengar för att täcka vissa 

kostnader och eventuellt även gå med vinst. Detta 

beror på vilka äskningar som går igenom eller ej 

och projektgruppen avvaktar och ser vad som 

händer.  

10. General Familjen 

Emmy: Ej närvarande. Daniel Wallin för Familjens 

talan och dem har behövt ställa in den planerade 

Mexicofesten samt planeringen inför 

ovveinvigningen. Just nu arbetar dem enbart med 

ansökningar till Babyfamiljen. 

11. Event 

Rebecca: Hon föreslår att lägga till en twist till temat 

för sektionens logdans sittning: “Logdans all-

inclusive”. Detta för att potentiellt locka fler 

logistikstudenter från de äldre klasserna.  

Datumet för sittningen är 20/2-21 så vi avvaktar 

vidare och ser om sittningen kan genomföras.  

12. Kassör 
Randy: Han ska prata med LinTek angående 

äskningar. 

13. Marknadsföring 
Ludvig: Just nu är det ganska lugnt. Han ska hjälpa 

valberedningen och fortsätta med logotypen.  

14. Näringsliv och alumn 

“Tim”: Det är svårt att hitta en tid och planera in ett 

möte med utskottet. Han har tittat på ett eventuellt 

samarbete med sveriges ingenjörer som 

vidarebefordrats från LinTek till dess sektioner.  

15. Arbetsmiljöombud 

Maja: Hon uppdaterar sektionen kring AMO-veckan 

där man frågat vilka sektioner som vill vara med 

och vi i logistiksektionen beslutar att vi vill närvara.  

 

Vidare så ska hon höra av sig till studenthälsan och 

se vad som kan göras för våra studenter i nuläget i 

och med dem nya convid-19 restriktionerna.  
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16. Ordförande 

Vilma: Hon har uppdaterat sektionens 

medlemsregister och sett att det är många ettor 

som är LinTek-medlemmar men inte 

sektionsmedlemmar.  

 

Ordföranderådet har även tagit beslut om att 

ovveinvigningen ställs in för resterande del av 

höstterminen 2020.  

 

Kalle: Även han har varit med kring planering och 

diskussion av ovveinvigningen.  

17. Rekrytering 

Tim: Han har haft möte med utskotten samt 

diskuterat huruvida logistikresan kan genomföras 

eller ej. Man planerar dock för att kunna genomföra 

den. 

 

Ny information angående hemmissioneringar är att 

dem ska ske på distans utifall dem ska genomföras 

överhuvudtaget. Samma arvode som innan 

kommer dock att ges ut.   

18. 

Studienämndsordförande 

Daniel: Han har arbetat med kursutvärderingar, 

haft infolunch för alla klassrepresentanter och varit 

med på två stycken PPG-möten. 

 

På PPG-mötet diskuterades tveksamheter kring en 

av kurserna som ettan läser då tidsredovisning vart 

en grundande faktor för ett betyg. På mötet valde 

man att föra diskussionen vidare då den kan tolkas 

på olika sätt med ur olika synvinklar. 

 

Ola: Han har gjort samma sak som Daniel samt varit 

på UR-N möte. Där diskuterades bland annat 

studenternas studiemiljö hemifrån samt hur det går 

för ettorna. 

19. Höstmöte 

Sektionen har som förslag att utföra logistik 

sektionens höstmötet på distans i och med de 

nuvarande Covid-19 restriktionerna.  
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Förslag om beslut; utföra höstmötet på distans? 

 

Beslut: sektionen röstar igenom beslutet. 

20. Uppdaterat  

distansläge 

I och med det uppdaterade distansläget så föreslår 

sektionen att ställa in alla fysiska evenemang för 

november månad. Detta gäller sektionens egna 

evenemang samt evenemang skapade av 

föreningar som kan kopplas till styrelsen. 

De nuvarande restriktionerna gäller fram till och 

med den 19/11, sedan uppdateras dem.  

 

Förslag om beslut: ställ in alla fysiska evenemang 

för november månad gällande sektionen samt alla 

föreningar som kan kopplas till sektionen? 

 

Beslut: sektionen röstar igenom förslaget. 

21. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

22. Att göra till nästa 

möte 

Ola: Han ska göra klart examinatorsmöten och 

sammanställa kursutvärderingar. Han ska även gå 

på FuM-möte och StUR-möte. 

 

Tim NA: Han har valt att lägga posten på is till och 

med höstmötet. Vidare beslut angående posten tas 

därefter.  

 

Tim REK: Han ska ha möte med utskottet samt ha 

ett möte angående digital hemmissionering.  

 

Erik: Han ska gå på EDGB LOGIN:s 

lunchföreläsningar.  

 

Maja: Hon ska kontakta studenthälsan angående 

vad som kan göras i nuläget. Hon ska eventuellt gå 
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på ett möte om AMO-veckan samt arbeta på AMO-

projekt mallen.  

 

Randy: Han ska fråga om äskningsbudget för EDGB 

LOGIN samt titta vidare på fakturan angående  

pluggfrukosten.  

 

Rebecca: Hon ska fortsätta arbeta med logdans 

sittningen samt  höra med Trappan vad dem tror 

händer framöver och leta potentiell personal till 

sittningen.  

 

Ludvig: Han ska lägga upp en inlägg på sektionens 

sociala medier angående vakanta poster inför 

höstmötet och fortsätta arbetet med loggan.  

 

Daniel: Han ska göra samma sak som Ola.  

 

Kalle: Han ska kika på vad som ska göras fram till 

och med höstmötet.  

 

Vilma: Hon ska förbereda inför höstmötet, kontakta 

alla med aktiva roller, skriva manus och skriva ihop 

punkten “styrelsen informerar”. Hon ska även gå på 

OR-N möte.  

23. Nästa möte 

Nästa träff: 2020-11-11 

Nästa lunchmöte är: 2020-11-11 

Nästa kvällsmöte är: 2020-11-18 

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

     

Kalle Eriksson      Vilma Björk Öhrfelt   

 

……………………………………      ……………………………………. 

 

     

Ola Andersson 

 

…………………………………… 

 

 

Maja Rosén 

      

 

…………………………………… 

 

 


