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ARKTIS PROGRAMFÖRENING 
PROTOKOLL VECKOMÖTE 

 

§ 1. MÖTET ÖPPNAS 

12:11 

 

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE 

Ord: Albin Gideonsson 
Sek: Amanda Halvarsson 
 

§ 3. NÄRVARANDE 

(9) 

Albin Gideonsson 

Emma Nilsson 

Karlo Ravlic 

Samuel Bergsten 

Andreas Brandow 

Manne Hanssen 

Adrian Björklund 

Jacob Gärdfors 

Amanda Halvarson 

 

Alla närvarande har godkänt att deras namn publiceras på 

arktis.org. 

 

§ 4. ÄNDRINGAR I DAGORDNINGEN 

 

§ 5. PÅGÅENDE PROJEKT 

- Ordförande 

- adressändring 

- lokal 

- reglementessamling 

- befattningsbeskrivningar 

- mål- & visionsdokument 

- verksamhetsplan 

- stadgar 

- dokumentmallar 

- ritbord till Arklabbet 

Fixa lista med alla som inte kan sitta i Arklabbet 

(lägg ut i fb-gruppen för alla under Ark) 

- Arbetsmiljö 

Gör lista på saker som bör åtgärdas 

- Kod datasal 

- Ventilation (löken osv) 

- mm 

 

- Vice ordförande 

- gästföreläsning, Gion A. Camida 
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- policysamling 

- Utvärdering pepparkakshustävling 

 

- Kassör 

- återbetalning 

- budget 

- FAKTURA HEMSIDAN(/manne) 

 

- 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 

- Handläggare, Ebba 

 

- Eventansvarig 

- S.T.ARK 

Skjuta till nästa höst 

Förbereda underlag 

- Finsittning? 

Ska vi ha en? 

På STUK? 

För vilka? 

ArkSam 

Toast? 

Victor och Jacob 

 

- Informationsansvarig 

- Pepparkakshustävlingen(vad är det här??) 

- Facebook 

- Hemsidan 

- Gamla tentor 

Låsa så att bara studenter kan se de (med 

ideal eller liknande) 

Köpa ut tentor av studenter 

UBS kan hålla koll så det är uppdaterat 

- Mall inför event 

Fyll i för att PR ska kunna skapa event :) 

- Utskott 

Veckomöten för att hinna med allt jobb 

- Igloo 

Albin var där, vi vill vara där men förståpr inte 

riktigt VARFÖR de vill ha oss där. Protokoll från 

mötet finns om det är av intresse, fråga Albin. 
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- Merch 

Styrelsetröjorna är ÄNTLIGEN klara! :) 

 

- Reseansvarig 

- ice hotel 

Tidsschema klart för 9/3 

Väntar bara på svar från White-ark 

7:30- ca 21/22 

19 991:- + 14 000:- (35 pers) 

Event ASAP (typ ikväll) 

Behöver pris >> Behöver spons 

 

Flytta fram? 

30/3 (kolla vilka tentor som går då) 

13/4 

- vallastaden 

- waf london  

 

Kontaktat SAS och SJ men inga bra svar så kollat lite 

på Umeå istället. Tar upp det senare 

 

- Administrationsansvarig 

- Dagordningar/Protokoll på hemsidan 

- Slack 

 

- Bordlagda projekt 

- diskussionsforum - Albin 

- archiCad - Andreas 

- bokbytar dag med VOFF - Andreas 

- el classico - Emma 

- mejlbyte - Manne 

 

§ 6. DISKUSSION  

- teambuilding 

- arbetstimme 

- Logga (Rasmus)  

- arbete för SBN 

- TB-dagen 5/2 

- minimässa till minikurser 12/3 

- student för en dag 

- fotografering 

- Medaljer 

4192,10:- (för 90st) 

Andreas vill inte göra utbetalningen om vi inte har 

bekräftat bidrag. 

Om man får de, nej. 

Om man köper ut, kanske. 

Albin kan (med hjälp) skriva ihop en ansökan ikväll. 

Avvaktar med köp. 
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- Pins 

Köpa in (minst) 200st för 12:-/st 

Söka bidrag och ta frågan vidare 

- Styrelsespegatter 

Victor har hittat en 3D-kub som han kan fixa om ingen annan 

vill. Adrian kan fixa ett hål om det behövs (bättre än  att 

borra hål efteråt). 

Albin skickade filen i chatten. 

- Pga GDPR får vi inte publicera namn utan tillåtelse. 

 

§ 7. BESLUT 

 

-Är det mötets mening att låta medlemmar använda loggan på 

privata ägodelar så att den exponeras i sammanhang som inte 

strider mot hur föreningen vill synas utåt. (ex träningskläder). 

 

Finner bifall. 

 

 

 

§ 8. NÄSTA MÖTE 

 

§ 9. MÖTETS AVSLUTANDE 

13:00 
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