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Protokoll vid möte 2020-12-02 
Mötestid: 17:15-18:30 
Plats: Zoom 
 

1. Mötets öppnande Vilma Björk Öhrfelt öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
Ludvig Petersson och Rebecca Persson valdes till 

justerare. 

3. Mötets behöriga 

utlysande 
Mötet var behörigt utlyst. 

4. Adjungeringar Emmy Norberg och Caroline Bentevik 

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 

Simon Joelsson 

Simon Ericson 

Emmy Norberg 

Caroline Bentevik 

7. Föregående 

mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
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8. Avstämning 

föregående möte 

Vilma: Hon ska gå på OR-N möte, börja skriva 

testamente samt titta på riktlinjer för ett eventuellt 

byte av sektionens logotyp. OK 

 

Hon ska även diskutera frågan om projektledare 

LOGIN med ED-sektionen utifall ingen kandidat 

hittas. 

OK 

Maja: Hon ska fixa ett frågeformulär till 

föreläsningen med studenthälsan samt gå på möte 

angående AMO-veckan. Hon ska eventuellt även 

jobba på AMO-projektmallen som har deadline 

första december.  

OK 

  

Randy: Han ska åter fråga ICA angående fakturan, 

fortsätta med EDGB LOGIN:s äskningsfråga samt 

kika vidare på sektionens budgetfrågor. 

OK 

 

Tim NA: Han ska höra av sig till Sveriges ingenjörer 

angående ett eventuellt inlägg och ha ett 

överlämningsmöte med Simon och Simon gällande 

deras poster.  

OK 

 

Tim REK: Han ska göra en överblick av 

presentationen för hemmissioneringar och 

eventuellt revidera den. Han ska även fortsätta titta 

på om Logistikresan kan genomföras och i så fall 

hur. 

OK 

 

Daniel: Han ska göra klart utvärderingsprocessen 

för HT1 och medverka på IL-nämndens internat, 

torsdag och fredag.  

OK 
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Ola: Han ska föra över examinatorernas 

kommentarer till de utvärderingar som gjorts, samt 

för övrigt göra samma sak som Daniel.  

OK 

 

Erik: Han ska fortsätta jobba med det som kvarstår 

av EDGB LOGIN samt fortsätta leta ny kandidat för 

posten projektledare LOGIN.  

OK 

 

Rebecca: Hon ska ha ett möte med utskottet och ha 

ett möte med Trappan samt kika på personalfrågan 

till LOGdanssittningen.  

OK 

 

Ludvig: Ej närvarande 

 

Kalle: Han ska gå på OR-N möte.  

OK 

9. Projektledare LOGIN 

Erik: Han har haft fem lunchföreläsningar med 

EDGB LOGIN men arbetsmässan är för övrigt i 

princip färdig. Lite jobb kommer att kvarstå till 

våren. 

 

Även alla äskningar från Logistiksektionen är 

fastställda och övrig information är att 

avslutningsaktiviteter för alla utskott just nu ligger 

på is i väntan på nya restriktioner. Vi i sektionen 

välkomnar även vår kommande nya projektledare 

till våra möten.   

10. General Familjen 

Emmy: Familjens barn ska presenteras imorgon, för 

övrigt är det oklart om vad som händer framöver 

och även vad phadderiet kan planera och utföra 

mot vårterminen.  

 

Diskussioner har påbörjats angående frågan om ett 

riktigt Nolle-p. Hur Familjen 20/21 i sådana fall 
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skulle klara av att planera det utefter deras egna 

erfarenheter och liknande. 

11. Festerichefer 

Escort Caroline: Hon berättar att även Escort ska få 

en kommande generation inom en snar framtid. I 

övrigt skulle Escorts pridevecka ha ägt rum förra 

veckan men fick ställas in. I nuläget planeras veckan 

för att eventuellt kunna ske någon gång under 

vårterminen.  

 

3Cant Niklas: Ej närvarande 

12. Event 

Rebecca: Hon håller på se över sektionens 

ölprovningsevent som kanske inte längre blir av. 

Den planerade värden för eventet har under senare 

tid meddelats sjuk och kan därför inte närvara, 

Rebecca ser över om det finns någon alternativ 

värd eller om det går att lösa på annat sätt.  

13. Kassör 

Randy: Han fortsätter bolla med fakturan från ICA 

och har skickat en påminnelse till LinTek som ännu 

inte har betalat fakturan för kursutvärderingarna. 

Han har även skickat in skattedeklarationen för 

sektionen. 

14. Marknadsföring 

Ludvig: Han har arbetat med sektionens 

instagramprojekt och lagt upp några inlägg på 

sektionens sociala medier. Annars håller han mest 

efter mailen och ska svara på ett mail av InGenius. 

15. Näringsliv och alumn 

Näringsliv Simon E: Han har haft överlämningsmöte 

till sin post och lyckats ta sig in på mailen. Han har 

även fotograferats för sektionen.  

 

Alumn Simon J: Han har haft överlämningsmöte till 

sin post och lyckats ta sig in på mailen. Även han 

har fotograferats för sektionen.  

16. Arbetsmiljöombud 
Maja: Hon skickade in en mall efter studenthälsans 

föreläsning och berättar att vi i sektionen har 
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möjlighet att följa upp den senaste föreläsningen 

om vi vill. Annars planerar hon inför AMO-veckan. 

17. Ordförande 

Vilma: Hon har börjar skriva på sitt testamente och 

varit i kontakt med Campus skramlar. Hon har även 

fotograferat Simon och Simon för styrelsen.  

 

Kalle: Han har varit på OR-N möte och fört in alla 

sektionens overaller i förrådet tillsammans med 

Ludvig.   

18. Rekrytering 

Tim: Han arbetar på ett inlägg för hemmissionering 

och har även jobbat med alternativ till Logistikresan 

som inte längre kan bli av som planerat.  

19. 

Studienämndsordförande 

Daniel: Han är klar med sina examinatorsmöten 

och kursutvärderingar för HT1 och har påbörjat 

arbetet med HT2. Han var även på IL-nämndens 

internat under helgen. 

 

Där diskuterades bland annat elevernas perspektiv 

på examensjobb och deras utbildning, hur man kan 

sammankoppla vissa kurser bättre till programmet 

och hur man kan arbeta för hålla uppe kvaliteten på 

elevernas arbete.  

 

Ola: Han har fyllt i ett excelark för vilka kurser som 

ska utvärderas och vem som ansvarar för vilka 

kurser. Han har även varit på IL-nämndens internat.   

20. Femmans fest 

Ett byte av lokal gjorde att kostnaderna för 

Femmans fest stigit men enligt avtal skulle 3Cant 

stå för mellanskillnaden. 3Cant har sedan 

presenterat en resultaträkning från festen med en 

kostnad för sektionen som överstiger avtalat 

belopp.  

 

Sektionen diskuterar hur vi ska ställa oss till frågan 

om den överskridna kostnaden och om vi ska 

besluta att betala ut pengarna trots tidigare avtal. 
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Vilma har tidigare varit i kontakt med 3Cant och i 

möte kommit fram till att viss kommunikation 

brustit samt att frågan ej sköts på ett smidigt sätt. 

Sektionen står enig till att möjlighet finns för att 

betala ut beloppet men vill avvakta innan man vet 

hur de andra berörda sektionerna ställer sig till 

frågan. 

 

Förslag om beslut: Vi röstar om att betala ut hela 

summan; om ED och MT sektionen väljer att göra 

detsamma. 

 

 

Beslut: Bifall enligt beslut. 

21. Extrainsatt höstmöte 

Sektionen kommer att kalla till ett extrainsatt 

höstmöte i början av 2021 för att eventuellt rösta in 

den nya kandidaten för projektle LOGIN samt 

eventuellt Vice studienämndsordförande.   

 

Mötet kommer med stor sannolikhet att äga rum i 

januari 2021 men inget fast datum är spikat. 

22. Övriga frågor 

● ITN:s prefekt har hört av sig och undrar om 

det finns några konkreta exempel (bland 

studenterna) där LiU:s restriktioner inte följs.  

 

Vi i sektionen diskuterar frågan och kommer 

bland annat fram till att kursen TMQU08 valt 

att lägga en muntlig tentamen på plats utan 

en tydlig förklaring till varför. Kursen ligger 

dock inte inom ITN:s ansvar.  

 

Även kursen TNK091 nämns, där eleverna 

tillsammans med examinatorn bestämt att 

man vill genomföra en presentation på plats.  

 

● Skulle det vara intressant från sektionens 

sida att fortsätta samarbetet med 

studenthälsan?  
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Vi hade kunnat skicka ut en intresseanmälan 

till studenterna samt hänvisa till deras 

hemsida där det finns mycket material att 

hämta.  

23. Att göra till nästa 

möte 

Erik: Han ska skriva testamente och förbereda för 

överlämning av sin post.  

 

Rebecca: Hon ska försöka fixa ihop ölprovningen 

och se över alternativ.  

 

Randy: Han ska åter höra av sig till ICA och följa upp 

LinTek:s betalning.  

 

Ludvig: Han ska eventuellt lägga upp evenemang 

eller övriga inlägg på sektionens sociala medier.  

 

Simon E: Han ska ta kontroll över sektionens 

LinkedIn konto och Facebookkonto. Han ska även ta 

över administratörsansvaret för Facebookgruppen: 

“Alla vi som tillhör logistik”. 

 

Simon J: Han ska kika på hur man kan ta kontakt 

med äldre studenter, samt vad som kan göras och 

planeras.  

 

Maja: Hon ska gå på AMO-råd och möte angående 

AMO-veckan. Hon ska även kolla intresset hos 

studenterna för en eventuell uppföljning med 

studenthälsan.  

 

Vilma: Hon ska gå på OR-N möte, ITN-möte och 

FUM-möte. Hon ska även ta tag i frågan kring 

loggan tillsammans med Ludvig och ha 

överlämningsmöte.  

 

Kalle: Han ska börja skriva testamente och planera 

överlämningsmöte, samt gå på OR-N möte.  
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Tim: Han ska kolla upp hur man kan äska pengar 

kring Logistikresan eller dess motsvarande aktivitet 

samt planera aktiviteten.  

 

Daniel: Han ska kontakta examinatorerna och 

påbörja arbetet med HT2. Han ska även gå på sitt 

sista PPG-mötet och sista URN-möte.  

 

Ola: Han ska gå på PPG-möte, URN-möte och 

fullmäktigemöte. 

24. Nästa möte 

Nästa träff: 2020-12-09 

Nästa lunchmöte är: 2020-12-09 

Nästa kvällsmöte är: 2020-12-16 

25. Mötets avslutande Vilma Björk Öhrfelt avslutade mötet. 

 

 

 

 

Protokoll fört av:     Justering: 

     

Kalle Eriksson      Vilma Björk Öhrfelt   

 

……………………………………      ……………………………………. 

 

     

Ludvig Petersson 

 

…………………………………… 

 

 

Rebecca Persson 

      

…………………………………… 

 


