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Protokoll vid möte 2020-12-16 
Mötestid: 17:15-18:30 
Plats: Zoom 
 

1. Mötets öppnande Vilma Björk Öhrfelt öppnade mötet. 

2. Val av justerare Daniel Wallin och Simon Ericson valdes till justerare. 

3. Mötets behöriga 

utlysande 
Mötet var behörigt utlyst. 

4. Adjungeringar 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 

Caroline Bentevik 

7. Föregående 

mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
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8. Avstämning 

föregående möte 

Erik: Han ska skriva testamente och förbereda för 

överlämning av sin post.  

OK 

 

Rebecca: Hon ska försöka fixa ihop ölprovningen 

och se över alternativ.  

OK 

 

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

LinTek:s betalning.  

OK 

 

Ludvig: Han ska eventuellt lägga upp evenemang 

eller övriga inlägg på sektionens sociala medier.  

OK 

 

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”. 

OK 

 

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

med äldre studenter, samt vad som kan göras och 

planeras.  

OK 

 

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.  

OK 

 

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.  

OK 
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Kalle: Han ska börja skriva testamente och planera 

överlämningsmöte, samt gå på OR-N möte.  

OK 

 

Tim: Han ska kolla upp hur man kan äska pengar 

kring Logistikresan eller dess motsvarande aktivitet 

samt planera aktiviteten.  

OK 

 

Daniel: Han ska kontakta examinatorerna och 

påbörja arbetet med HT2. Han ska även gå på sitt 

sista PPG-mötet och sista URN-möte.  

OK 

 

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

fullmäktigemöte.  

OK 

9. Projektledare LOGIN 
Erik: Hans arbete är i princip färdigt och han håller 

på att skriva sitt testamente.  

10. General Familjen 

Emmy: Ej närvarande.  

 

Daniel fyller i: Familjen har haft ett Zoom möte 

tillsammans med Babyfamiljen och har även spelat 

in ett avsnitt till phadderiernas julkalender. Även 

Babyfamiljen ska ha ett avsnitt i kalendern.  

11. Festerichefer 

Escort Caroline: Escort har haft höstmöte nyligen 

samt valt in en ny generations Fjescare.  

 

Caroline berättar om Escorts ekonomi som i 

nuläget är stabilt. Man kunde bland annat 

genomföra herrsittningen tidigare i höst och inga 

stora inköp hann göras inför priderallen som tyvärr 

blev inställd.  

 

3Cant Niklas: Ej närvarande. 
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12. Event 

Rebecca: Hon har haft det ganska lugnt sista tiden. 

Hon ska bland annat höra med Fredrik om han är 

intresserad av att hålla i ölprovningen efter jul. 

13. Kassör 

Randy: Han har betalat 3Cants faktura och fått in 

betalningen från LinTek för kursutvärderingarna. 

Han ska även fixa en äskningsredovisning för 

höstterminen som ska vara inne innan den 24:e 

januari.  

14. Marknadsföring 

Ludvig: Han har avslutat sektionens Wolt-tävling för 

campus skramlar tillsammans med Kalle och ska nu 

fixa ett inlägg där vinnarna presenteras.  

15. Näringsliv och alumn 

Näringsliv Simon E: Han håller fortfarande på att 

sätta sig in i sin post och lära sig mer. För tillfället 

kikar han närmare på en av postnords tidigare 

betalningar där man betalat för en föreläsning som 

fortfarande är outnyttjad. Han ska höra med 

postnord om hur intresset kring deras föreläsning 

ser ut i nuläget.  

Alumn Simon J: Han börjar få bättre koll och lär sig 

mer kring sin post. Just nu kikar han på vad som 

kan göras framöver.  

16. Arbetsmiljöombud 

Maja: Hon arbetar vidare med att potentiellt 

fortsätta samarbetet med studenthälsan. Hon 

funderar även på om något sidoevent kan skapas 

och hur det skulle kunna se ut, samt vad som kan 

göras med pengar och hur desdsa ska delas upp 

mellan VT1 och VT2.  

 

Till sist diskuteras även AMO-veckan och hur man 

kan locka folk dit. Förslagsvis genom att erbjuda 

någon typ av belöning för att delta.  

17. Ordförande 

Vilma: Hon har varit på ITN-möte där frågor om 

distansläget och rekrytering fördes. Främst 

diskuterades hur och var man ska rekrytera för att 
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få fler sökande till programmen inom den tekniska 

fakulteten i Norrköping.  

 

Kalle: Även han har varit på ITN-möte. 

18. Rekrytering 

Tim: Han har varit på möte med kommunikatörerna 

angående bland annat  Norrköpings image och 

varför studenter väljer att söka hit. Delar av 

diskussionerna liknar dem som togs upp på ITN-

mötet. 

 

I övrigt ser det positivt ut för att kunna äska pengar 

till logistikresan, även om den skulle genomföras 

virtuellt. Han ska kika vidare på vilket typ av 

material som skulle behövas för att skapa en bra 

video eller liknande.  

19. 

Studienämndsordförande 

Daniel: Han har diskuterat allmänna frågor med 

dem andra snordfarna och har även börjat kika lite 

på hur arbetet med HT2 ska sättas igång. 

 

Ola: Även han har börjat förbereda sig inför nästa 

termins arbete.  

20. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

21. Att göra till nästa 

möte 

Erik: Han ska avsluta och lämna över sin post. 

 

Rebecca: Hon ska åter se över ölprovningseventet 

och höra med Fredrik om han är intresserad av att 

medverka.  

 

Randy: Han ska se över och göra klart 

äskningsredovisningen. Han ska även betala Wolt-

presentkorten och donera pengar till Campus 

skramlars bössa för sektionens nya 

instagramföljare.  
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Ludvig: Han ska presentera vinnarna av sektionens 

Wolt-tävling på instagram och Facebook.  

 

Sinom E: Han ska höra vidare med postnord 

angående deras föreläsning och boka in ett möte 

med LinTek angående hans post och övrig 

information.  

 

Simon J: Han ska få inloggning till sektionens 

LinkedIn och se om han kan få tag i någon 

intressant alumn att samarbeta med framöver.  

 

Maja: Hon ska se över samarbetet med 

studenthälsan och kolla på eventuella 

sidoevenemang. Hon ska även se om det finns 

något sätt att lock fler deltagare till aktiviteterna. 

 

Vilma: Hon ska gå på OR-N möte samt skriva 

testamente och lämna över sin post.  

 

Kalle: Han ska gå på OR-N möte och skriva 

testamente. Han ska även ha överlämningsmöte till 

sin nya post och lämna över sin nuvarande post. 

 

Tim: Han ska fortsätta arbeta med logistikresan och 

dess alternativa aktivitet. Han ska fixa rekvisita för 

detta och börja höra av sig till studenter som vill 

medverka efter jul.  

 

Daniel: Han ska förbereda inför utvärderingarna av 

HT2 och fortsätta söka en efterträdare av sin post.  

 

Ola: Han ska förbereda inför utvärderingarna av 

HT2 och ha en information med 

klassrepresentanterna innan nästa utvärdering.  

22. Nästa möte 

Nästa träff:  

Nästa lunchmöte är: 2021-01-20 

Nästa kvällsmöte är: 2021-01-20 
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23. Mötets avslutande Vilma Björk Öhrfelt avslutade mötet. 

 

 

 

 

Protokoll fört av:     Justering: 

     

Kalle Eriksson      Vilma Björk Öhrfelt   

 

……………………………………      ……………………………………. 

 

     

Daniel Wallin 

 

…………………………………… 

 

 

Simon Ericson    

 

…………………………………… 

 

 


