
Protokoll Höstmöte 2021 

Datum: 2021-11-10 

Justerat: 2022-02-06 

 

 
 
Logistiksektionen • Linköpings universitet • 601 74 Norrköping • www.logistiksektionen.se • Org. nr. 825003-5436  

 

Logistiksektionens Höstmöte 2021-11-10 

Tid: 17:40-19:35 

Plats: TP2, Campus Norrköping 

Bifogade bilagor 1-12 
 

§1. Mötets öppnande 

Sektionsordförande Emmy Norberg hälsade alla välkomna, gick 

igenom röstningsförfarande och mötesformalia och förklarade 

mötet öppnat. 

  

§2. Val av mötesordförande 

Höstmötet beslutade att  

-välja Gry Björkman till mötesordförande förutom §21 då Emmy 

Norberg träder in i hennes ställe. 

 

§3. Val av mötessekreterare 

 Höstmötet beslutade att  

 -välja Simon Ericson till mötessekreterare. 

  

§4. Val av justeringspersoner 

Höstmötet beslutade att  

-välja Jessica Sundberg och Mikael Fredriksson till justeringspersoner. 

 

§5. Mötets behöriga utlysande 

 Höstmötet beslutade att  

 -mötet kan anses som behörigt utlyst. 

 

§6. Adjungeringar 

 Höstmötet beslutade att  

-adjungera Henrik Andersson, John Henriksson och Lucas Sevelin. 

 

§7. Fastställande av föredragslista 

 Höstmötet beslutade att  

 -fastställa föredragslistan. 

         

https://drive.google.com/file/d/1oO1m8HKswnW-fUC9vnMDZWC2vMoXxooT/view?usp=sharing
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§8. Styrelsen tackar och informerar  

Styrelsens ordförande Emmy Norberg informerade och tackade alla 

som bidragit och närvarat på Sektionens aktiviteter. Emmy Norberg 

informerade om den nuvarande verksamheten som bland annat 

inkluderar ”ovveinvigning” och en ny grafisk profil till Sektionen. 

Emmy Norberg informerade också om att Logistiksektionen fyller 10 

år, under år 2022 och att ett firande planeras.  

 

§9. Valordning 

Höstmötet beslutade att  

-justera röstlängden till 23 personer och tillåta att röstlängden 

justeras löpande under mötet om någon person lämnar mötet 

  

§10. Logistiksektionens verksamhetsberättelse 2020/2021 

Kalle Eriksson, ordförande 2020/2021 skulle redogjort för 

verksamheten 2020/2021 men kunde ej närvara på grund av 

tekniska problem. I stället redogjorde Emmy Norberg om 

verksamhetsåret 2020/2021 enligt till kallelsen bifogad 

verksamhetsberättelse.  

 

§11. Resultat- och balansräkning 2020/2021 

Höstmötet beslutade att  

bordlägga frågan tills Randy Yousef, kassör 2020/2021 närvarar vid 

mötet.  

 

 Frågan återupptogs efter §12, klockan 17.55. Randy Yousef 

presenterade resultat- och balansräkning. 

 

Fråga: Specifika intäkter för ovvar och märken? 

Svar: Ovvar såldes för strax över 30 000 kr och märken såldes för 

2 000 kr. 

 

Fråga: Varför var styrelsen-posten större jämfört med budget? 

Svar: Budgeten har inte överstigits, hoodies har i stället bokförts 

under sponsring- och kundfordring på grund av sponsring från 

Lintek. Extra utgifter för dyrare hooides och en styrelsekick-off 

https://drive.google.com/file/d/1r1qAvOfhyHf_WNfsgcARvJttmJKfnNf2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqBTI2YOLLgTpOuVp29KD_b4zkZT0ahd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5cUAoiZez1Ulg9y0FFQxrgSDVRRZCz9/view?usp=sharing
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under styrelsen medan intäkter från Lintek hamnat under andra 

poster.  

 

§12. Årsrevisionsberättelse 2020/2021 

Årsrevisionsberättelsen presenterades av Emmy Norberg då 

revisorerna ej närvarade. 

 

§13. Fastställande av resultat- och balansräkning 2020/2021 

 Höstmötet beslutade att 

-fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 

2020/2021. 

 

§14. Fastställande av Årsrevisionsberättelse  

 Höstmötet beslutade att 

-fastställa revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020/2021. 

 

§15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2020/2021 

Höstmötet beslutade att 

-bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020/2021. 

  

§16. Fastställande av Fadderibudget 2022 

Fadderibudgeten presenterades av Familjen 2021/2022s kassör 

Tilda Trulsson.  

 

Fråga: Hur många studenter har man räknat med? 

Svar: Som tidigare år. 

 

Höstmötet beslutade att 

-fastställa Fadderibudget 2022. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Aq6egNpC69z9OfT2bnh9__LJ-xaT0jvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqBTI2YOLLgTpOuVp29KD_b4zkZT0ahd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5cUAoiZez1Ulg9y0FFQxrgSDVRRZCz9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aq6egNpC69z9OfT2bnh9__LJ-xaT0jvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Rb1rtUNUZS5Mi6xXJx4b7_OhqYkWCA_/view?usp=sharing
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§17. Val av Fadderigeneral 2022  

Simon Hertzman, general Familjen 21/22, läste upp nomineringen 

av Carl Sundquist till Fadderigeneral för Familjen 22/23.  

Mötet ställde frågor och diskuterade förslaget. 

 

Höstmötet beslutade att 

-välja Carl Sundquist till Fadderigeneral för Familjen 22/23. 

 

§18. Val av Fadderikassör 2022  

Simon Hertzman, general Familjen 21/22 läste upp nomineringen av 

Linus Karlsson till Fadderikassör för Familjen 22/23.  

Mötet ställde frågor och diskuterade förslaget. 

 

Höstmötet beslutade att 

-välja Linus Karlsson till Fadderigeneral för Familjen 22/23. 

 

§19. Val av valberedning 2022 

Daniel Wallin, Filip Gröön och Henrik Andersson kandiderade till 

valberedningen 2022. 

 

Höstmötet beslutade att  

-välja Daniel Wallin, Filip Gröön och Henrik Andersson till 

valberedningen 2022. 

 

§20. Val av projektledare LOGIN 2022 

Posten är vakant. Valberedningen informerade om ett lågt intresse 

för posten och har genomfört en intervju men kandidaten tackade 

nej till posten.  

 

Höstmötet beslutade att  

-ålägga styrelsen 21/22 att hitta projektledare till LOGIN 2022. 

 

§21. Val av Ordförande VT2022 

 Valberedningen läste upp nomineringen av Gry Björkman till 

Ordförande för verksamhetsperiod VT 2022.  

Mötet ställde frågor och diskuterade förslaget. 

https://drive.google.com/file/d/19C4v_n8YQ6WTB6Z0PaEHUSFSSW_JONit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19C4v_n8YQ6WTB6Z0PaEHUSFSSW_JONit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t5rmLfMvMs6UNQMoPJwymCq5U1mOu6aS/view?usp=sharing
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Höstmötet beslutade att  

-välja Gry Björkman till Ordförande för verksamhetsperiod VT2022. 

 

§22. Val av Studienämndsordförande VT2022 

 Posten är vakant. Valberedningen informerade om ett lågt intresse 

för posten och det är svårt att skapa intresse för posten. 

Mötet diskuterade postens betydelse och intresset för posten. 

 

Höstmötet beslutade att  

-ålägga styrelsen 21/22 att hitta Studienämndsordförande VT2022. 

 

§23. Val av vice-ordförande VT2022 

 Valberedningen informerade om att en ansökan mottagits efter 

mötets handlingar skickats ut. Intervju har genomförts och Fanny 

Lundgren kandiderade på mötet.  

Mötet ställde frågor och diskuterade förslaget. 

 

Höstmötet beslutade att  

-välja Fanny Lundgren till Vice Ordförande för verksamhetsperiod VT 

2022. 

 

§24. Val av vice-studienämndsordförande VT2022 

 Posten är vakant. Valberedningen informerade om ett lågt intresse 

för posten.  

 

Höstmötet beslutade att  

-ålägga styrelsen 21/22 att hitta Vice Studienämndsordförande 

VT2022. 

 

§25. Motion: Användning av Logistiksektionens tillgångar i enlighet med sektionens 

ändamål 

Motionsskrivaren Mikael Fredriksson presenterade motionen. 

Styrelsens ordförande Emmy Norberg presenterade styrelsens 

motionssvar. Mötet diskuterade motion och motionssvar från 

https://drive.google.com/file/d/1rrE9asusK84-_FGHpaZ4bc2zAdHyusJV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HlUdCgH_YKp-5V54Ozc7LC18VKSLswI/view?usp=sharing
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styrelsen. Det framfördes att åsikter gällande att sektionen inte ska 

gå med vinst på ovvar och subventionerna dessa. 

 

Mikael Fredriksson förtydligade att-sats 3 i motionen och gör 

gällande att syftet med att-satsen är att undersöka möjligheten om 

att investera i värdepapper för exempelvis stipendier.  

 

Höstmötet beslutade att  

-bifalla motion Användning av Logistiksektionens tillgångar i enlighet 

med sektionens ändamål i sin helhet. 

 

§26. Motion: Organisation och redovisning av EDGB 

Motionsskrivaren Mikael Fredriksson presenterade motionen. 

Styrelsens ordförande Emmy Norberg presenterade styrelsens 

motionssvar. Mötet diskuterade motion och motionssvar. 

 

Motionsskrivaren Mikael Fredriksson ställer sig bakom styrelsens 

yrkande men med tilläggsyrkandet att en rambudget för EDGB 

LOGIN 2022 ska läggas fram på vårmötet 2022 för att förfarandet 

ska komma i gång. 

 

Höstmötet beslutade att  

-bifalla styrelsens motionssvar och att 

-bifalla tilläggsyrkandet: En rambudget för EDGB LOGIN 2022 ska 

läggas fram till beslut på vårmötet 2022.  

 

§27. Motion: Samlad ekonomisk redovisning och utskottsredovisning 

Motionsskrivaren Mikael Fredriksson presenterade motionen. 

Styrelsens ordförande Emmy Norberg presenterade styrelsens 

motionssvar. Mötet diskuterade motion och motionssvar. 

  

Motionsskrivaren Mikael Fredriksson håller med om styrelsens 

synpunkt på att-sats 1 i motionen. Motionsskrivaren yrkar på att 

motionen ska bifallas, men att den första att-satsen ska ersättas 

med följande att-satser:  

 

https://drive.google.com/file/d/1rrE9asusK84-_FGHpaZ4bc2zAdHyusJV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrE9asusK84-_FGHpaZ4bc2zAdHyusJV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrE9asusK84-_FGHpaZ4bc2zAdHyusJV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S1Ls43s4qDHHEpbocXXXZdH8GFy0LOUq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HlUdCgH_YKp-5V54Ozc7LC18VKSLswI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HlUdCgH_YKp-5V54Ozc7LC18VKSLswI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iBn46chJZ_6azPIpt6N4md5pfwy_D-9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HlUdCgH_YKp-5V54Ozc7LC18VKSLswI/view?usp=sharing
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-att samtliga utskott ska, i det fall det inte är lämpligt för utskottet 

att ha samma verksamhets- eller räkenskapsår som sektionen som 

helhet, både avlägga en redovisning mot budget för sin 

verksamhets-/projektperiod (likt nuvarande ordning) samt lämna en 

redovisning på perioden som motsvarar sektionens verksamhetsår i 

fråga om balans och resultat. Denna ska tillhandahållas sektionens 

kassör i samband med upprättande av sektionens bokslut och 

inkluderas i sektionens bokslut. 

 

-att Styrelsen även får i uppdrag att utreda hur samordning 

sammanställning och redovisning mot rambudget kan ske med 

LOGIN, Familjen och Sektionen som helhet 

 

Höstmötet beslutade att 

-bifalla motionen med ändringsyrkandet att att-sats 1 byts ut mot 

följande två att-satser: 

 

-att samtliga utskott ska i det fall det inte är lämpligt för 

utskottet att ha samma verksamhets- eller räkenskapsår som 

sektionen som helhet både avlägga en redovisning mot 

budget för sin verksamhets-/projektperiod (likt nuvarande 

ordning) samt lämna en redovisning på perioden som 

motsvarar sektionens verksamhetsår i fråga om balans och 

resultat. Denna ska tillhandahållas sektionens kassör i 

samband med upprättande av sektionens bokslut och 

inkluderas i sektionens bokslut. 

 

-att Styrelsen får i uppdrag att utreda hur samordning 

sammanställning och redovisning mot rambudget kan ske 

med LOGIN, Familjen och Sektionen som helhet samt 

implementera det 

  

§28. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§29. Mötets avslutande 

Mötesordförande Gry Björkman förklarade mötet avslutat. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1iBn46chJZ_6azPIpt6N4md5pfwy_D-9o/view?usp=sharing
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Mötesordförande    Mötesordförande 

__________________   _________________ 
         Gry Björkman              Emmy Norberg 

  2022-02-             2022-02- 

 

Mötessekreterare    Justeringsperson 

__________________   __________________ 
         Simon Ericson              Jessica Sundberg 

  2022-02-             2022-02- 

 

 

Justeringsperson    

___________________    
       Mikael Fredriksson       

  2022-02-              
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Bilagor 1–12: 

Bilaga 1. Dagordning  

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 20/21 

Bilaga 3. Resultaträkning 

Bilaga 4. Balansräkning  

Bilaga 5. Revisionsberättelse 20/21 

Bilaga 6. Budgetförslag Familjen 22/23 

Bilaga 7. Nomineringar Familjen 22/23 

Bilaga 8. Valberedningens nomineringar 

Bilaga 9. Motion: Användning av Logistiksektionens tillgångar i enlighet 

med Sektionens ändamål. 

Bilaga 10. Motion: Organisation och redovisning av EDGB-LOGIN 

Bilaga 11. Motion: Samlad ekonomisk redovisning och utskottsredovisning 

för Logistiksektionen 

Bilaga 12. Styrelsens motionssvar   

 

https://drive.google.com/file/d/1oO1m8HKswnW-fUC9vnMDZWC2vMoXxooT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oO1m8HKswnW-fUC9vnMDZWC2vMoXxooT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r1qAvOfhyHf_WNfsgcARvJttmJKfnNf2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqBTI2YOLLgTpOuVp29KD_b4zkZT0ahd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5cUAoiZez1Ulg9y0FFQxrgSDVRRZCz9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aq6egNpC69z9OfT2bnh9__LJ-xaT0jvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Rb1rtUNUZS5Mi6xXJx4b7_OhqYkWCA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19C4v_n8YQ6WTB6Z0PaEHUSFSSW_JONit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t5rmLfMvMs6UNQMoPJwymCq5U1mOu6aS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrE9asusK84-_FGHpaZ4bc2zAdHyusJV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrE9asusK84-_FGHpaZ4bc2zAdHyusJV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S1Ls43s4qDHHEpbocXXXZdH8GFy0LOUq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iBn46chJZ_6azPIpt6N4md5pfwy_D-9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iBn46chJZ_6azPIpt6N4md5pfwy_D-9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HlUdCgH_YKp-5V54Ozc7LC18VKSLswI/view?usp=sharing

