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ARKTIS PROGRAMFÖRENING 
PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2019-09-30 

 

§1. MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE 
Kallelse skickades ut i tid (16/09-19) 

 Mötet öppnas 18:36. Kallelsen godkänns. 

 

§2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH TVÅ(2) 

JUSTERARE 
Samuel Bergsten föreslog Samuel Bergsten som mötesordförande 

  Årsmötet beslutar 

      att välja Samuel Bergsten till mötesordförande. 

 

 Victor Vennerström föreslog Carolina Lund som    

mötessekreterare 

  Årsmötet beslutar 

      att välja Carolina Lund till mötessekreterare. 

 

Jacob Gärdfors föreslog Jacob Gärdfors som protokolljusterare 

  Årsmötet beslutar 

      att välja Jacob Gärdfors till protokolljusterare. 

 

Karlo Ravlic föreslog Karlo Ravlic som protokolljusterare 

  Årsmötet beslutar  

      att välja Karlo Ravlic till protokolljusterare. 

 

§3. NÄRVARANDE   
  Samuel Bergsten föreslår årsmötet  

att adjungera in Victor Öhrvall med närvaro-, åsikt- 

och förslagsrätt, dock ej rösträtt. 
  Årsmötet beslutar 

att adjungera in Victor Öhrvall med närvaro-, åsikt- 

och förslagsrätt, dock ej rösträtt. 

 

Medlemmar: Malin Bernmark, Johanna Einerot, Stina Röken, Linnea 

Andersson, Hampus Tuomi, William Ekström, Wilma 

Karlsson, Jacob Gärdfors, Ebba Sjöstig, Aston 

Sandblad, Karlo Ravlic, Janneke Snijder, Alice 

Rindetoft, Andreas Brandow 

Styrelse: Samuel Bergsten, Linnea Taipalensuu, Carolina Lund, 

Victor Vennerström 

Adjungerade: Victor Öhrvall (lämnade vid 18:45) 

  

§4. ÄNDRINGAR I DAGORDNINGEN 
  Inga ändringar 

§5. PUBLICERING PÅ INTERNET 
Protokollet kommer att publiceras på internet och i mening med 

GDPR informerades detta, samt att medlemmar som inte vill ha sitt 
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namn på internet ombads att ta kontakt med mötesordförande eller 

sekreterare. 

 

§6. RAPPORTERING GEOSEKTIONEN 
 

§7. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET 
 Styrelsen föreslår årsmötet 

att fastslå budgeten för verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

Årsmötet beslutar 

att fastslå budgeten för verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

 

§8. BEHANDLING AV MOTIONER OCH PROPOSITIONER 
 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att godkänna ändringar i reglementessamlingen 

enligt bilagesamlingen. 

 

-19:04 Andreas Brandow yrkar på kaffepaus till 19:15, finner 

bifall. 

-19:15 Mötet återupptas. 

 

Andreas Brandow ändringsyrkar ändringar i reglementesamling 

enligt bilagesamlingen och föreslår årsmötet 

att dela paragraf §4.1 i två paragrafer; 

§4.1Fonden för studiefrämjande 

Fonden för studiefrämjande finns för att möjliggöra för 

föreningens medlemmar att få ekonomisk ersättning vid 

inköp av studiematerial. 

 

För utdelning skall kvitto presenteras för styrelsen 

efter. Bidrag från fonden får ej användas för inköp av 

alkohol. 

Ändamål  

att möjliggöra för medlemmar under 

utbildningarna Samhällsbyggnad och Civilingenjör  

Arkitektur att köpa studiematerial. 

 

Utdelning  

Utdelning beslutas av styrelsen. 

 

§4.2Fonden för studiesocialt främjande 

Fonden finns för att förenkla möjligheterna för 

föreningens medlemmar gällande studentliv. 

 

Kvitto ska presenteras för styrelsen efter godkänt 

bidrag. Bidrag från fonden får ej användas för inköp av 

alkohol. 

ändamål 

att främja studiesociala aktiviteter bland 

föreningens medlemmar. 

 

Utdelning  

Utdelning beslutas av styrelsen. 

 

Årsmötet beslutar 
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att godkänna ändringar i reglementessamlingen 

enligt bilagesamlingen. 

att godkänna Andreas Brandows ändringsyrkande. 

 

 

§9. VAL AV ORDFÖRANDE 
Styrelsen föreslår  

att välja Andreas Brandow till mötets ordförande 

under denna punkt (9) 

årsmötet beslutar 

att välja Andreas Brandow till mötets ordförande 

under punkt (9) 

 

-Carolina Lund anmäler jäv i valet av ordförande. 

 

Samuel läser sitt andra år på Arkitektur och sitter för närvarande 

som vice ordförande. Han har under verksamhetsårets början suttit 

som tillförordnad ordförande och vill nu ta posten på heltid. 

 

Valberedning föreslår mötet 

att välja Samuel Bergsten till ordförande för 

verksamhetsåret 2019/2020 

årsmötet beslutar 

att välja Samuel Bergsten till ordförande till 

styrelsen för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

-19:27 Samuel Bergsten yrkar på kaffepaus till 19:38, finner 

bifall. 

-19:38 Mötet återupptas. 

 

§10. VAL AV fem (5) STYRELSELEDAMÖTER 

§a. Val av vice ordförande 

Jacob läser sitt andra år på Arkitektur och har tidigare engagerat 

sig i föreningens informationsutskott som fotograf. Jacob är en 

lugn och måldriven person som håller huvudet kallt. Han har 

uttryckt en stark arbetsvilja och visat på driv i frågor gällande 

föreningens interna kommunikation samt gruppdynamik. 

 

Valberedning föreslår mötet 

att välja Jacob Gärdfors till vice ordförande 

för verksamhetsåret 2019/2020 

Årsmötet beslutar 

att välja Jacob Gärdfors till vice ordförande 

för verksamhetsåret 2019/2020 

 

§b. Val av informationsansvarig 

Linnea är en glad och arbetsvillig tjej som precis påbörjat sitt 

första år på Arkitektur. Hon har ingen tidigare erfarenhet inom 

grafisk formgivning, marknadsföring och kommunikation men har 

uttryckt en stark vilja att lära sig och utvecklas. 

 

Valberedningen föreslår årsmötet 
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att välja Linnea Andersson till styrelseledamot 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Årsmötet beslutar 

att välja Linnea Andersson till styrelseledamot 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

§c. Val av reseansvarig 

Malin läser andra året Arkitektur och är en mycket taggad och 

sprallig tjej som tar allt med klackspark. Hon har tidigare visat 

på ett starkt engagemang som phösare och har tydligt uttryck hur 

hon vill arbeta för att möta medlemmarnas intresse gällande resor. 

 

Valberedningen föreslår årsmötet 

att välja Malin Bernmark till styrelseledamot 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Årsmötet beslutar 

att välja Malin Bernmark till styrelseledamot 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

§d. Val av administrationsansvarig 

 Wilma har precis börjat sitt första år på Arkitektur. På sitt 

gamla jobb har Wilma glatt hanterat fakturor och strukturerat 

dokument, detta är även något hon gärna gör för föreningen. 

 

Valberedningen föreslår årsmötet 

att välja Wilma Karlsson till styrelseledamot 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Årsmötet beslutar 

att välja Wilma Karlsson till styrelseledamot 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

§e. Val av näringslivsansvarig 

Valberedningen föreslår årsmötet 

att bordlägga val av styrelseledamot för 

verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Janneke Snijder föreslår årsmötet 

att välja Janneke Snijder till näringslivsansvarig 

till styrelsen för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

  Årsmötet beslutar 

att välja Janneke Snijder till näringslivsansvarig 

till styrelsen för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

§11. DISKUSSION 
§a. LJUSBORD - Carolina Lund 

Finns det intresse bland medlemmarna att Arktis köper in och 

tillhandahåller ljusbord? 

Konsensus: Först driva frågan mot SBN om investering av ljusbord, 

annars via skolan och sist via kåren. 

§b. ADOBE UTBILDNINGAR - Victor Vennerström 

Det finns intresse bland medlemmarna att ha utbildning för 

medlemmarna i ADOBE-program. 

Konsensus: Det finns ett stort intresse bland närvarande medlemmar 

och det kommer även förslag om att erbjuda utbildningen till 
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ickemedlemmar utan kårmedlemskap och till studenter under andra 

utbildningar. 

§c. PROGRAMTRÖJOR - Victor Venneström 

Intresse hos medlemmar att ha workshop för programtröjor under 

LP2. 

Konensus: medlemmarna är intresserade och arbetet ska påbörjas. 

 

§12. MÖTETS AVSLUTANDE 
 Mötet avslutas: 21:03 
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