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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/2019
ARKTIS PROGRAMFÖRENING
UPPSTART
22 maj avslutades förra verksamhetsåret med föreningens årsmöte.
Där valdes:
-

Albin Gideonsson till ordförande,
Jaber Mikari till kassör,
Manne Hanssen till Informationsansvarig,
Emma Nilsson till Eventansvarig,
Rasmus Mikaelsson till Arbetsmarknadsansvarig

för verksamhetsåret 2018 / 2019.
Val av utbildningsansvarig samt två styrelseledamöter med ospecificerat
ansvar återremitterades på styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019.
Årsmötet beslutade att godkänna balans- och resultaträkningen för
verksamhetsåret 2017 / 2018, samt att bevilja den sittande styrelsen
ansvarsfrihet.
Föreningens stadgar uppdaterades även enligt proposition från Albin
Gideonsson. Slutligen valdes Victor Vennerström till revisor för
verksamhetsåret 2018/2019. Valet av andre revisor samt valberedning
återremitterades till styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019.

SOMMAREN OCH NOLLEPERIODEN
Den nya styrelsen hade många ideér om hur studiestarten för Civilingenjör
arkitektur kunde utvecklas. I slutändan genomfördes Projekt NolleK, vars
syfte var att sammanställa och sälja färdiga “kit” med den nödvändiga
utrustningen för de arkitekturinriktade kurserna.
Projektet ses som en stor succé och förväntas bli ett återkommande inslag
för föreningen.

LÄSPERIOD 1
15 september arrangerade föreningen en spontan A-Grill. Syftet var att
bjuda de nya studenterna på ett socialt evenemang och öka gemenskapen inom
föreningen. Även det ses som väldigt lyckat!
3 oktober hölls årets första arbetsmarknadsevenemang då Lindbäcks föreläste
om sin verksamhet inför föreningens medlemmar. Föreläsarna var två alumner
från Civilingenjör arkitektur, och eventet upplevdes som uppskattat av våra
medlemmar.
9 oktober höll Arktis ett extrainsatt årsmöte för att fylla de poster som
innan sommaren lämnats vakanta. Där valdes:
-

Adrian Björklund till Utbildningsansvarig,
Karlo Ravlic till Styrelseledamot med Resansvar,
Amanda Halvarson till Styrelseledamot med Sekreteraransvar.

Arktis Programförening
Kåridoren, C-Huset
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

arktis@geosektionen.se
Org.nr: 802441-0923
Bankgiro: 209-2401

Verksamhetsberättelse 2018/2019

2[4]

Dokumentdatum:
Utskriftsdatum:

2019-05-08
2019-05-08

för återstoden av verksamhetsåret 2018/2019.
20 oktober höll styrelsen en workshop där vi fastställde våra interna
spelregler samt styrelsemedlemmarnas förväntningar på Arktis, både före och
efter engagemanget.

LÄSPERIOD 2
7 november skedde årets andra och läsperiodens första lunchföreläsning,
denna gång med Sweco Arkitektur. Föreläsare var Mats Persson, EVP. Det
bjöds på lunch under och mingel efter föreläsningen.
24 november gick Arktis första resa av stapeln. Den tog föreningen till
det undersköna Tree Hotel i Harads. Om än det var en del administrativa
problem så blev resan en stor framgång. Totalt var det ett 30-tal medlemmar
som åkte på resan, med styre inkluderat.
14 december arrangerades ett dubbelevenemang då den traditionsenliga
pepparkakshustävlingen genomfördes. Prisutdelningen var menad att ske på
den Lu-Sy-A-pub som planerats för kvällen.
Tävlingen gick relativt bra, med fyra stolta bidrag. Dessvärre var
intresset för Lu-Sy-A-puben lågt, och enbart engagerade dök upp. Det blev
ändå en trevlig kväll med pepparkakor och ovvepyssel.
Under hösten planerades även S.T.Ark, en phulsittning tillsammans med
S.T.E.N. Dessvärre blev den aldrig av, mycket till del av bristande
kommunikation och en brist på stöd från Arktis ledning.
Vi tror fortfarande starkt på konceptet och hoppas det kan bli av under
kommande verksamhetsår. Pun intended.

LÄSPERIOD 3
8 februari inleds den tredje läsperioden med årets tredje
arbetsmarknadsevent. Denna gång gäller det en alumnföreläsning för
inriktningen stadsbyggnad vid Civilingenjör arkitektur. Föreläsningen
skulle hållas av Anneli Jonsson och Linn Adolfsson. Dessvärre var Linn
sjuk, men trots det blev det ett väldigt bra event. Dessutom önskar många
av deltagarna fler alumnföreläsningar i framtiden.
11 februari publiceras första versionen av Karriärsteget digitalt på
hemsidan arktis.org. Detta är ett initiativ från Arbetsmarknadsutskottet.
Katalogen består av 5 stycken ‘företagsannonser’ med kontaktuppgifter,
länk, kontor och presentation om företagen. Syftet är att förenkla
processen att söka praktik, sommarjobb och ex-jobb.
20 februari hålls en gästföreläsning med Ulf Nordwall, projektutvecklare
på PEAB. Han föreläste om Hållbart byggande i Arktiskt klimat. Även denna
föreläsning blev uppskattad.
No pun intended.
26 mars deltog en liten skara medlemmar på samhällsbyggnadsdagarna, en
två-dagars konferens arrangerad av Länsstyrelsen Norrbotten samt
Norrbottens Kommuner. Initiativet till att delta kom från en av Arktis
medlemmar och slutligen lyckades föreningen ordna totalt 10 platser, varav
8 nyttjades. Otroligt intressant och vi hoppas det kan bli en tradition.
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30 mars avslutades läsperioden med en studieresa till Ice Hotel. Föreningen
hade även lyckats arrangera en föreläsning med Krister Lindstedt från White
Arkitekter. Han föreläste om stadsflytten och utvecklingen av Kiruna.
Deltagandet var lägre än väntat; 19 av 35 platser. Det misstänks bero på
lite olika faktorer, dels att eventet inföll under tentaP samt att priset
på 414 SEK var lite högre än vad folk förväntat sig.
De som åkte tyckte dock att det var en väldigt spännande resa och
uppmuntrar alla att åka om den arrangeras igen.

LÄSPERIOD 4

5 april uppdateras Karriärsteget med 1 företag, Sveriges Ingenjörer.
10 april arrangerades Inriktningskvällen för Civilingenjör arkitektur. Där
informerades treorna om sitt blivande val av inriktning. Kvällen inleddes
med föreläsning om Husbyggnad respektive Stadsbyggnad. Före respektive
efter middagen fanns det tillfälle att mingla och ställa frågor till
personal vid institutionen samt alumner.
11 april arrangerades en lunchföreläsning tillsammans med Sveriges
Ingenjörer. Temat var löneförhandling och det dök upp en stadig skara med
studenter från de högre årsgångarna.
12 april hölls uppföljningsevenemanget, där studenter skulle få aktivt
träna på det som lärts ut dagen innan. Dessvärre var det väldigt lågt
deltagande.
6 maj hölls årets sista arbetsmarknadsevent på campus. Academic Work bjöd
på snacksvåfflor i Ljusgården och erbjöd svar på karriärsfrågor.
6 maj anordnades också ett studiebesök till stadsbyggnadsförvaltningen vid
Luleå kommun, i huvudsak för våra medlemmar på Samhällsbyggnadsprogrammet.
Besöket var otroligt lyckat och väl värt att göra igen!
11 maj skulle Arktis finsittning ha gått av stapeln. Tyvärr valde
föreningen att ställa in den på grund av att medlemsintresset var lågt.

ÖVRIGA KOMMENTARER
Under året har föreningen plågats av dålig strategisk ledning och brist på
rutiner. Föreningen lämnades utan både budget och verksamhetsplan från
föregående årsmöte. Likaså fattades det ordentliga överlämningar för nästan
alla poster.
Därmed har verksamheten blivit väldigt “trial and error” i ett flertal
områden och många i efterhand uppenbara misstag fångades inte i tid.
Det absolut största övertrampet gäller företrädare gentemot bank.
Swedbank kontaktade föreningen i september för att bekräfta verklig
huvudman samt företrädare gentemot bank. I det samtalet bekräftades Albin
Gideonsson som verklig huvudman samt Andreas Brandow som företrädare
gentemot bank, då hans befogenheter kvarstod från tidigare verksamhetsår.
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Alla dokument förbereddes för att flytta ansvaret som företrädare till
Albin Gideonsson och Jaber Mikari. Tyvärr skickades de aldrig in och
glömdes sedermera bort.
Under våren togs ärendet upp igen men då bedömdes det att
handläggningstiden skulle medföra att situationen inte skulle hinna
förändras innan årsmötet.
Under hela verksamhetsåret har således Andreas Brandow agerat ensam
företrädare gentemot bank.
Vidare har styrelsens ledning haft undermålig uppsikt över föreningens
ekonomi. Föreningen har därför ofta varit begränsad i sitt agerande och ett
antal projekt har bordlagts på grund av brist på ekonomisk översikt, om
inte rakt ut ekonomiska medel.
Inför årsmötet är ekonomin åter tillbaka på benen då alla fakturor
fakturerats och den ekonomiska översynen återställts. Tyvärr befinner sig
föreningen ändå inte i den position den hade kunnat vara.
I muntrare nyheter har föreningens verksamhet utvecklats otroligt mycket
under det år som gått, trots de ekonomiska motgångarna.
Under hösten startades Arktis minsta, men käraste organ: våra underbara
utskott. Löpande under året har det således valts in engagerade personer
till Arbetsmarknadsutskottet, Evenemangsutskottet och
Informationsutskottet. Vi är otroligt tacksamma för allt arbete som ni har
gjort!
Utbildningsmässigt har vi lyckats återupprätta programråden, samt positivt
influera ett flertal kurser till de bättre, däribland Teknisk Arkitektur
och SkissArk.
Dessutom har det arbetats med att förbättra studiemiljön på universitetet.
Dessvärre har det inte nått något resultat än, men vi behåller hoppet.
Även den studiesociala verksamheten har utvecklats. Arktis anordnar
återigen resor, vilket var ett inslag som aldrig genomfördes under
föregående år. Dessvärre kvarstår problemet med lågt intresse hos
medlemmarna. Det är förmodligen en av de viktigaste punkterna som lämnas
till kommande styrelse.
Gällande näringslivet vågar vi påstå att Arktis aldrig stått starkare. Vi
har haft massvis med föreläsningar över ett väldigt brett spektrum av
arbetsmarknaden. Vi hoppas att nästa års styrelse förvaltar det väl.
Informationsmässigt har Arktis verkligen vuxit. Kvalitén och mängden
marknadsföringsmaterial har ökat markant och vi kan med glädje säga att det
arbete som påbörjades föregående år har cementerats och vidareutvecklats.
Nytt för i år är att styrelsen genomgått workshops för personlig utveckling
samt föreningsnytta. Vi har dessutom provat Slack som ny intern
kommunikationsväg. Resultatet är uppskattat, men processen skulle behövt
starta i ett tidigare skede.
Även nytt för i år är ett ökat engagemang från medlemmarna under
högskoleutbildningen Samhällsbyggnad. Vi hoppas att engagemanget fortsätter
så att vi tillsammans kan utveckla utbildning, studentliv och näringsliv.
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Tillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kassa
Fordringar
tillgångar
Summa

Egetkapital och Skuldar
EGETKAPITAL
Egetkapital (BIDRAG)
13500 Årets resultat
15496 SKULDER
23538 Skulder
52534 Summa

8707
29527
14300
52534
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Revisionsberättelse
ARKTIS PROGRAMFÖRENING 2018-2019
Granskning
Fram till tisdagen den 7/5-2019 har jag inte mottagit en budget,
årsredovisning, balans- och resultaträkning eller bokföring från styrelsen för
verksamhetsåret 2018–2019.
Utan möjlighet till granskning av Arktis programförenings räkenskaper har jag
ej kunnat bedömma hur styrelsen förhållt sig till dessa. Efter vidare
granskning har jag även konstaterat att det på årsmötet 22/05-2018 varken
röstat in budget eller verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018-2019 och
således har det under 2017-2018 begåtts stadgabrott enligt §6.D.e.
”Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
[...]
e. Fastställande av verksamhetsplan och budget”
Efter detta uppdagats informerades även revsior om att Arktis företrädare
gentemot bank inte förändrats sedan januari 2017. Detta innebär att föreningens
företrädare gentemot bank kvarstår som Andreas Brandow, ordförande för
verksamhetsåret 2017-2018. Innebörden av detta är ännu ett stadgabrott enligt
§14:
”Föreningens firmatecknare utgörs av verksamhetsårets ordförande och
kassör var för sig”
Med ovanstående som underlag kan jag endast konstatera att granskningen ej har
kunnats utföras enligt god redovisningssed.
Jag har även granskat protokoll över styrelsens sammanträden och finner i
övrigt inget att anmärka.
Jag föreslår, med ovanstående information, årsmötet att bevilja delar av
avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
Ansvarsfriheten omfattar ej ordförande, vice ordförande samt ekonomiansvarig.
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VERKSAMHETSPLAN 2019
ARKTIS PROGRAMFÖRENING
FÖRENINGENS STYRELSE
-

Utse en projektledare som planerar och genomför Projekt NolleK.
Bibehålla en medlemskvot på över 50%.
Utvärdera och om nödvändigt revidera den nya dokumentstrukturen.
Innan april månads utgång förbereda och hålla i föreningens årsmöte.

UTBILDNINGSUTSKOTTET
-

Inom första läsperioden utbilda 2 nya programrådsrepresentanter per klass i
årskurs 1 på civilingenjörsprogrammet Arkitektur samt högskoleprogrammet
Samhällsbyggnad.

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET
-

Anordna näringslivsevenemang för båda utbildningarna.
Anordna en branschkväll för samhällsbyggnad.
Anordna en inriktningskväll för civilingenjör arkitektur.

EVENEMANGSUTSKOTTET
-

Anordna ett välkomstevenemang för de nya studenterna.
Under året anordna en resa.
Anordna 1 sittning per termin, 1 phul och 1 fin.
Anordna föreningens årliga pepparkakshustävling i dagarna kring Lucia.

INFORMATIONSUTSKOTTET
-

Informera medlemmarna om föreningens verksamhet, påverkansarbete och
evenemang.
Förvalta föreningens hemsida så att aktuell information finns tillgängligt
för föreningens medlemmar.
Producera grafiskt material till föreningen.
Administrera föreningens sociala medier.
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INTÄKTER
Reseutskottet

60000

Informationsutskottet

25000

Arbetsmarknadsutskottet

29450

Utbildningsutskottet

0

Eventutskottet

10000

Extra

3000

TOT

67450

TOT

17950

UTGIFTER
Reseutskottet

60000

Informationsutskottet

30500

Arbetsmarknadsutskottet
Utbildningsutskottet
Eventutskottet
Extra
TOT

5000
0
13500
500
49500

INTÄKTER
Märken

0

Pins

0

Spegatter

0

Programtröjor

0

Nollekit
Webbsida

25000
0
25000

UTGIFTER
Marknadsföring

0

Märken

0

Pins

0

Spegatter

0

Nollekit

27000

Programtröjor

3500

Webbsida

1100
30500

Totalt

-5500

INTÄKTER
Lunchföreläsningar(Lindbäcks+Sweco)
Samarbetsavtal (Academic Work+ Sveriges ingenjörer)
Inriktningskvällen

TOT

9000
12950
7500

29450

UTGIFTER
Mat/Fika/Trisslotter

5000

TOT

5000

TOT

24450

INTÄKTER
Sittningar
Pepparkakshustävling
TOT

10000
0
10000

UTGIFTER
Sittningar
Pepparkakshustävling

13000
500

TOT

13500

TOT

-3500

INKOMSTER

0

UTGIFTER

0

Intäker
Tree hotel
Ice hotel

25000
35000

TOT

60000

Utgifter
Tree hotel
Ice hotel

25000
35000

TOT

60000

TOT

0

Intäkter
SBN öppethus

1000

5-TEK

1000

TB-dagen

1000

TOT

3000

Utgifter
Fika

500

TOT

500

TOT

2500

Nomineringstexter
Val av Vice Ordförande - Samuel Nedergård Bergsten
Samuel läser första året Arkitektur och har redan varit engagerad
inom föreningens PR-utskott. Samuel är en lugn kille som inte är
rädd för att uttrycka sin åsikt och har många goda ideer på
förbättringar. Han har även uttryckt ett intresse om att
långsiktigt stärka kontakten med föreningens medlemmar.
Valberedningen anser därför att Samuel är lämpad för posten som
vice ordförande
Valberedningen föreslår mötet
att välja Samuel Nedergård Bergsten till vice ordförande för
verksamhetsåret 2019/2020
Val av informationsansvarig - Soheil Barati
Soheil läser andra året Arkitektur och är en social person som är
öppen för nya utmaningar. Utöver skolan har han ett extrajobb som
visar att han klarar att planera sitt arbete så det finns tid för
annat. Soheil är också intresserad av både grafisk design och
fotografering.
Valberedningen anser därför att Soheil är lämpad för posten som
informationsansvarig.
Valberedningen föreslår mötet
att välja Soheil Barati till informationsansvarig för
verksamhetsåret 2019/2020
Val av evenemangsansvarig - Linnea Taipalensuu
Linnea läser andra året Arkitektur och har tidigare varit
engagerad i föreningens event-utskott. Linnea är en lugn person
som gillar ordning och reda, utöver det vill hon öka det
studentikosa intresset hos föreningens medlemmar.
Valberedningen anser därför att Linnea är lämpad för posten som
evenemangsansvarig.
Valberedningen föreslår mötet
att välja Linnea Taipalensuu till evenemangsansvarig för
verksamhetsåret 2019/2020.

Val av utbildningsansvarig - Carolina Lund
Carolina läser första året Arkitektur och är en driven person som
vill arbeta för utbildningarnas bästa. Hon verkar ha en bra
arbetsvilja och vara motiverad för att arbeta med både
utbildningsfrågor samt att försöka möjliggöra mindre kurser inom
viktiga datorprogram.
Valberedningen anser därför att Carolina är lämpad för posten som
utbildningsansvarig.
Valberedningen föreslår mötet
att välja Carolina Lund till utbildningsansvarig för
verksamhetsåret 2019/2020

BAKGRUND
För att skapa en större gemenskap mellan alla medlemmar i Arktis föreslår jag
att Arktis ska anordna en sittning under Läsperiod 3 verksamhetsåret
2019/2020. Eftersom fyrorna precis kommit tillbaka från
praktik/utbytesstudier så är det ett utmärkt tillfälle att hålla en sittning
under Läsperiod 3 för att de nya studenterna under Arktis får träffa de äldre
samt att de äldre studenterna får möjlighet att återförenas. Då syftet är att
bygga gemenskap bör biljettpriset inte vara allt för högt då så många så
möjligt ska kunna delta.
Alice Frisk föreslår stämman
att
ålägga Arktis styrelse för verksamhetsåret 2019/2020 att anordna
en sittning under Läsperiod 3 verksamhetsåret 2019/2020.

PROPOSITIONER FÖR ARKTIS
ÅRSMÖTE 2019
STADGAR:
I och med att föreningen växer måste stadgarna skrivas om för att ackommodera
den nya verksamheten. Det har lett till att stadgarna har saknat en röd tråd
i sitt upplägg.
Styrelsen har därför reviderat stadgarna i syfte att öka läsbarheten, anpassa
dem efter en ny dokumentstruktur, öka säkerheten samt rätta dem efter den
verksamhet som bedrivs i dagsläget.
Förändringarna presenteras i bilagesamlingen.
REGLEMENTE:
Vid starten av verksamhetsåret 18/19 märktes det tydligt att föreningen
saknade intern struktur. Det fanns inga dokument som specificerade
ansvarsområden, funktioner eller förväntningar inför det kommande året.
Därmed ansåg styrelsen att det borde upprättas ett reglemente som
specificerar föreningens utformning och de olika delarnas funktioner.
Den föreslagna reglementessamlingen presenteras i bilagesamlingen.
MÅL- & VISIONSDOKUMENT:
I samma veva som arbetet med reglementet påbörjades insåg styrelsen att
föreningen saknade riktning, mål och vision.
Därmed upprättades ett Mål- & Visionsdokument för att staka föreningens väg
in i framtiden.
Mål- & Visionsdokumentet presenteras i bilagesamlingen.
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STADGAR
ARKTIS PROGRAMFÖRENING
§1.

NAMN
Föreningens namn är Arktis Programförening.

§2.

SÄTE
Föreningens säte är vid Luleå tekniska universitet.

§3.

ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att, i enlighet med Teknologkårens samt
Geosektionens riktlinjer:
-

§4.

stärka identiteten hos programmen Samhällsbyggnad och Civilingenjör
arkitektur;
värna om och öka sammanhållningen mellan föreningens medlemmar;
arbeta för utbildningskvaliteten hos programmen Samhällsbyggnad och
Civilingenjör arkitektur;
verka för ett brett utbud av studiesociala engagemang;
förmedla kontakt mellan föreningens medlemmar och näringslivet;
medvetengöra föreningens medlemmar om Geosektionens och
Teknologkårens respektive verksamheter;
belysa ämnena samhällsbyggnad och arkitektur;
höja medlemmarnas kunskap inom ämnena samhällsbyggnad och arkitektur;

MEDLEMSKAP
Till medlem i föreningen antas fysisk person som har betalt erlagd avgift
till Teknologkåren samt är aktiv student vid högskoleprogrammet
Samhällsbyggnad eller civilingenjörsprogrammet Arkitektur vid Luleå
tekniska universitet.
Styrelsen kan vid skriftlig ansökan ge dispens från kravet på att vara
aktiv student vid något av ovanstående program.

§4.1.

Medlemsavgift
Ingen ytterligare medlemsavgift än erlagd avgift till Teknologkåren.

§4.2.

Utträde
Utträde ur föreningen sker då medlem inte längre betalar erlagd
avgift till Teknologkåren eller då medlem skriftligt så begär.
Utträde sker omedelbart.

§4.3.

Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, som uppenbart skadar föreningen
eller som motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan
uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om
uteslutning till årsmöte genom att anmäla detta till styrelsen inom
30 dagar från det att meddelande om uteslutning sänts till denne.
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VERKSAMHETSÅR
Föreningen har ett brutet verksamhetsår som omfattar tiden 1:a juli till
och med 30:e juni.

§6.

BESLUT
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för §7.2., §8. och §9.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då
lottdragning avgör.

§7.

BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen.

§7.1.

Årsmöte
Föreningens högst beslutande organ är årsmötet.
Årsmötet kungöres skriftligt senast 14 dagar före sammanträdet till
medlemmarna. Därtill ska möteshandlingar och propositioner vara
medlemmarna tillhanda 7 dagar innan årsmötet. Eventuella motioner
skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.
Vid årsmöte äger varje medlem en röst vid votering.
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

§7.2.

Mötets stadgeenliga utlysande.
Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justerare.
Behandling av årsredovisning.
Beslut om ansvarsfrihet.
Fastställande av verksamhetsplan och budget.
Val av föreningens ordförande på 1 år.
Val av föreningens ekonomiansvarige på 1 år.
Val av föreningens utbildningsansvarige på 1 år.
Val av 6 styrelseledamöter på 1 år.
Val av 2 revisorer samt revisorsuppleant. I detta val får
inte kommande styrelseledamöter nomineras.
Val av valberedning.
Behandling av reglementessamling.
Behandling av mål- och visionsdokument.
Behandling av motioner och propositioner.

Extra Årsmöte
Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens
majoritet anser det påkallat eller när 1/10 av föreningens medlemmar
så begär.
Kallelse med angiven plats, tid och motiv för extra årsmöte ska vara
medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före det extra årsmötet.
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Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, ekonomiansvarig och
utbildningsansvarig samt 6 övriga ledamöter utsedda av årsmötet.
Avgår ledamot före mandattidens utgång åligger det styrelsen att
tillsätta en ersättare. I övrigt konstituerar styrelsen sig själva.
Styrelseledamöter ska väljas så att följande ansvarsområden fylls:
- Administrationsansvarig,
- Evenemangsansvarig,
- Informationsansvarig,
- Näringslivsansvarig,
- Reseansvarig,
- Vice ordförande.
Styrelsen är beslutmässig då mer än 50% av valda styrelseledamöter
närvarar, dock minst 3.

§8.

STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar får endast ske vid två, med minst 7 dagars
mellanrum, på varandra efterföljande årsmöten. Minst ett av mötena måste
vara ordinarie årsmöte.
Förslag till ändring får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen
senast 10 dagar innan årsmötet.
För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.

§9.

FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

För upplösning av föreningen krävs beslut på två, med minst 7 dagars
mellanrum, på varandra efterföljande årsmöten. Minst ett av mötena måste
vara ordinarie årsmöte.
Vid mötena måste 1/3 av föreningens medlemmar vara närvarande och bifall
måste finnas med 2/3 av antalet avgivna röster vid båda tillfällena.
Vid upplösning ska föreningens tillgångar fördelas till ändamål som
överensstämmer med föreningens syfte. Dessa ändamål beslutas av det sista
årsmötet.

§10.

FÖRETRÄDARE GENTEMOT BANK
Föreningens företrädare gentemot bank utgörs av verksamhetsårets ordförande
samt ekonomiansvarig var för sig.
Företrädarna innehar bland annat, men inte uteslutande, rätten att:
- öppna och avsluta konton i banken;
- förfoga över insatta medel i banken genom internet, bankgiro,
telefonbanken, bankkort med mera;
- för egen räkning ta emot bankkort, internetdosa och kod till
telefonbanken;
- i samtliga angelägenheter i banken företräda föreningen och
underteckna därmed erforderliga handlingar.
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UTBETALNINGAR
Alla utbetalningar som sker i föreningens namn ska redovisas och godkännas
på ett styrelsemöte innan utbetalningen sker.

§12.

STYRDOKUMENT
Förutom av dess stadgar regleras föreningens verksamhet av
reglementessamlingen samt mål- och visionsdokumentet.

§12.1.

Reglementessamling
Reglementessamlingen specificerar föreningens verksamhet och
struktur.
Ändringar av Reglementessamlingen kan endast ske vid årsmöte.
Förslag till ändring får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.
För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.
Styrelsen har i uppgift att förbereda ett förslag till revidering av
reglementessamlingen inför föreningens ordinarie årsmöte.

§12.2.

Mål- och Visionsdokument
Mål- och Visionsdokumentet specificerar föreningens lång- och
kortsiktiga mål.
Ändringar av Mål- och Visionsdokumentet kan endast ske vid årsmöte.
Förslag till ändring får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.
Styrelsen har i uppgift att förbereda ett förslag till revidering av
mål- och visionsdokumentet inför föreningens ordinarie årsmöte.
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REGLEMENTESSAMLING
ARKTIS PROGRAMFÖRENING
§1.

FÖRENINGENS GENERELLA SAMMANSÄTTNING
Föreningen innehar två verksamma organ: Styrelsen samt Utskott.

§1.1.

Styrelsen
Styrelsen består av föreningens ordförande, ekonomiansvarige,
utbildningsansvarige samt 6 ledamöter med följande ansvarsområden:
- Administrationsansvarig
- Evenemangsansvarig
- Informationsansvarig
- Näringslivsansvarig
- Reseansvarig
- Vice ordförande
Utöver ordförande, ekonomiansvarig och utbildningsansvarig
konstituerar styrelsen sig själva.

§1.2.

Utskott
Föreningen innehar följande utskott:
- Evenemangsutskottet
(Evenemangsansvarig)
- Informationsutskottet
(Informationsansvarig)
- Näringslivsutskottet
(Näringslivsansvarig)
- Utbildningsutskottet
(Utbildningsansvarig)
Utskott verkar under specificerad styrelseledamot.
Utskottsledamöter måste vara medlem i föreningen och utses av
föreningens styrelse.

§2.

STYRELSEN
Styrelsen har till syfte att leda föreningens dagliga arbete samt
vidareutveckla föreningens verksamhet.
Det åligger även styrelsen att revidera föreningens Mål- och
Visionsdokumentet inför verksamhetsårets ordinarie årsmöte.

§3.

UTSKOTT
Utskotten har till syfte att bidra till styrelsens arbete i den mån varje
utskottsledamot har möjlighet och vilja.
Verksamheten i varje utskott ska ledas av en styrelseledamot, med undantag
för Evenemangsutskottet som kan ledas av både Evenemangsansvarig och
Reseansvarig.
Varje utskott ska sträva efter att bestå av minst fem ledamöter.
Styrelseledamot har INTE rätt att ålägga sitt eget arbete på utskott.
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Evenemangsutskottet
Evenemangsutskottet är menat att underlätta arbetet för
Evenemangsansvarig samt Reseansvarig. Det kan bland annat innebära
att anordna sittningar eller agera reseledare.

§3.2.

Informationsutskottet
Informationsutskottet är menat att underlätta arbetet för
Informationsansvarig. Det kan bland annat innebära att producera
grafiskt material och texter.

§3.3.

Näringslivsutskottet
Näringslivsutskottet är menat att underlätta arbetet för
Näringslivsansvarig. Det kan bland annat innebära att agera
företagskontakt eller värd vid studiebesök.
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MÅL- OCH VISIONSDOKUMENT
ARKTIS PROGRAMFÖRENING
UTBILDNING
Vision
Arktis programförening är en stark stöttepelare till Sveriges främsta
utbildningar inom ämnena arkitektur, konstruktion och samhällsbyggnad.

Mål
-

Upprätta studiegrupper för Samhällsbyggnad samt Civilingenjör
Arkitektur.
Alla studentrådsrepresentanter under föreningen närvarar på
programrådsmötena med SBN.
Föreningen ska ha tillgång till relevanta ärenden på
utbildningsbevakning.se

STUDENTLIV
Vision
Arktis programförening är en förening med en stark medlemsbas och vi bidrar
till våra medlemmars studiesociala liv.

Mål
-

60% av studerande vid programmen Samhällsbyggnad och Civilingenjör
arkitektur är medlemmar i föreningen.
I genomsnitt ska 30% av platserna till föreningens studiesociala
event ska fyllas av medlemmar.
Alla medlemmar i föreningen ska via studiesociala evenemang erbjudas
kontakt med 1 eller flera personer från andra årskullar.

NÄRINGSLIV
Vision
Arktis programförening är en inflytelserik aktör i näringslivet, med ett
brett kontaktnät som sträcker sig från nord till syd.

Mål
-

Alla föreningens medlemmar ska erbjudas kontakt med 2 eller fler
relevanta företag per verksamhetsår.
Företag ska själva söka sig till föreningen och dess medlemmar.
Föreningen ska driva ett aktivt alumnnätverk.
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ÖVERGRIPANDE
Vision
Arktis programförening är det självklara engagemang för dess medlemmar.

Mål
-

Föreningen ska fylla varje post i dess utskott.
Föreningens medlemmar är välinformerade och insatta i dess
verksamhet.
Styrelsen erbjuds utbildningar inom ledarskap, kommunikation och
gruppdynamik.
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BAKGRUND
Sedan 2016 har Arktis utvecklats mycket, från att hålla fem evenemang under
hela verksamhetsåret 16-17 har föreningen växt och arrangerat 14 evenemang
för medlemmarna under verksamhetsåret 18-19. Vad tycker medlemmarna om
föreningens verksamhet? Vad tycker styrelsen och utskotten om arbetsbördan?
Hur vill föreningen att verksamheten ska se ut i framtiden?
Victor Vennerström vill diskutera
Föreningens verksamhet; Hur vill medlemmarna, styrelsen och utskotten
att förening ska utvecklas?

