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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
PROTOKOLL VECKOMÖTE
§ 1. MÖTET ÖPPNAS
12:00
§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE
Ord: Albin Gideonsson
Sek: Amanda Halvarsson
§ 3. NÄRVARANDE
(8)
Albin Gideonsson
Karlo Ravlic
Amanda Halvarsson
Emma Nilsson
Andreas Brandow
Jaber Mikari
Rasmus Mikaelsson
Adrian Björklund
Alla närvarande har godkänt att deras namn publiceras på
arktis.org.
§ 4. ÄNDRINGAR I DAGORDNINGEN
§ 5. PÅGÅENDE PROJEKT
-

Ordförande (semester förra veckan)
- adressändring
- lokal
- reglementessamling
- befattningsbeskrivningar
- mål- & visionsdokument
- verksamhetsplan
- stadgar
- dokumentmallar
- ritbord till Arklabbet

-

Vice
-

-

Kassör
- återbetalning
- budget

ordförande
gästföreläsning, Gion A. Camida
policysamling
Utvärdering pepparkakshustävling
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-

Utbildningsansvarig
- teknisk arkitektur

-

Arbetsmarknadsansvarig
- Academic Work LP3
- Sveriges Ingenjörer LP4 (Förhandlar)
- LINK Gästföreläsning (Inställd)
- Karriärsteget 1.0
- Inriktningskvällen LP4
- Alumnföreläsning 8 feb
- Gästföreläsning 20 feb (TAGGA!!)
- Handläggare, Ebba

-

Eventansvarig
- stark (skjuts på)
- finsittning
Finns 2/3, 5/4 eller två onsdagsdatum (på stuk)
Finns någon annan lokal? Teknikens hus?
När? ca 3/5

-

Informationsansvarig
- Facebook
- Hemsidan
- Mall inför event
- Utskott
- Igloo
- Merch

-

Reseansvarig
- ice hotel
30/3
Allt klart
- vallastaden
- waf london
Mer info nästa vecka

-

Administrationsansvarig
- styrelsespegatter
Kan vi göra en egen? Inte löst hål i CAD med befintlig
fil. Kolla i 3Ds MAX! (F och A)
Göra egen från scratch?

-

Bordlagda projekt
- diskussionsforum - Albin
- archiCad - Andreas
- bokbytar dag med VOFF - Andreas
- el classico - Emma
- mejlbyte - Manne

§ 6. DISKUSSION
-

Logga (Rasmus)
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-

-

-

arbete för SBN
- minimässa till minikurser 12/3
Alla berörda är redo för att ta emot info om vad som
händer :)
- student för en dag
- fotografering
Academic Work
Speed intervjuer i LP4? (för att bli bekväm att intervjuas,
intervjuteknik)
Socialt event på Alcatraz?
Intervjuer känns lätt men lite tråkigt.
Vad gör vi om vi vill vara på Alcatraz? (bokning, transport
mm?)
Arktis har aldrig haft ett socialt event tidigare, kul att
testa på?
Finns tiden för att arrangera event?
Vad hade vi helst velat gå på?
Sent att ha intervjuteknik i LP4? (sommarjobbare haft
intervju tidigare?)
Bjussa på fika och skapa mingel om vi har intervjuer
Strunta i lunchföreläsning, bara intervjuer.
GEOfika
Sköttes mindre bra i fredags. (saker låg på fel plats osv)
Ring om något är oklart istället för att chansa i framtiden.

§ 7. BESLUT
Öppen omröstning om event med Academic Work.
Är det mötets mening att välja att speedintervjuer är det
bästa förslaget?
Är det mötets mening att välja att ett socialt event är det
bästa förslaget?
Finner bifall för att speedintervjuer är det bästa förslaget.

§ 8. NÄSTA MÖTE
26 februari 2019 kl. 12:00 i F333
§ 9. MÖTETS AVSLUTANDE
12:45
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