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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
PROTOKOLL VECKOMÖTE 2019-09-05
§ 1.

MÖTET ÖPPNAS

Samuel Bergsten förklarar mötet öppnat 16.04

§ 2.

VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE

Samuel Bergsten vald till ordförande.
Victor Vennerström vald till sekreterare.

§ 3.

NÄRVARANDE

(4)
Styrelsen: Samuel Bergsten, Victor Vennerström, Linnea
Taipalensuu, Carolina Lund

§ 4.

ÄNDRINGAR I DAGORDNINGEN

§ 5.

DISKUSSION
-

-

-

-

Nolle-p
- Diskussion kring arbetsbördan och hur hög stressnivå
som lades på Carro som själv tyckte att det gick
bra.
- Arktis synlighet diskuterades, hade kunnat vara
bättre men styrelsen är väldigt nöjd med tanke på
omständigheterna.
Ljusbord
- Storlek på ljusbord diskuteras, helst några få och
stora.
- Det lyftes även en önskan om huruvida man kan
implementera ett IT-system som involverar LTU-korten
och på så sätt förhindrar stöld.
- Vi kunde även kolla med företag om spons, förslag
var Reilers.
Lunchföreläsningar/arbetsmarknadsevent
- Det diskuteras hur styrelsen kan fördela
arbetsbördan när posten är vakant och det slutar i
att de förbestämda arbetsmarknadseventen fördelas ut
i styrelsen.
A-grill
- Det diskuteras hur eventet ska gå till, Linnea
Taipalensuu och Victor Vennerström fick ansvar.
Pepparkakshustävling
- Det diskuterades kring hur föreningen ska få upp
intresset, Arktis ska bjuda in alla föreningar på

-

-

§ 6.
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skolan och utmana dem. Föreningsspecifik budskap som
ska “hetsa” till deltagande.
- Datum började även diskuteras, konsensus var att
hålla tävlingen kring lucia.
Extrainsatt årsmöte
- Datum diskuterades då styrelsen är ålagda att hålla
mötet under september månad. Måndagen den 30/9
föreslogs.
Styrelsekläder
- Budget Fråga som diskuterades där närvarande
medlemmar frågades om dem var okej med att
föreningens pengar betalar för styrelsetröjorna, en
kostnad på ca 500kr/st. Medlemmarna delade åsikten
att det är rätt att föreningen betalar för kläderna.

BESLUT
-

§ 7.

Datum A-grill
- Datum sattes till 11/9
Extrainsatt årsmöte
- Datum sattes till 30/9

RAPPORTERING
-

-

-

§ 8.

Dagordning

Vice ordförande
- Diskuterade ritbord i Arklabbet och hur vi fått ett
mejl där anställda på SBN ombett föreningen av att
spana på ljusbord.
Kassör
- Jobbar med filmklipp till SBN.
- Uppdatering kring budget och den rådande ekonomiska
situationen, det ser ljust ut.
- Vill att styrelsen ser över andra
kommunikationsverktyg, exempelvis Slack.
- Har uppdaterat dokumentmallarna på driven.
- Har uppdaterat styrdokument och mötesdokument på
föreningens hemsida.
- Vill ha en teambuilding.
Utbildningsansvarig
Eventansvarig
- Har planer för en lunchföreläsning med White
arkitekter som diskuteras internt inom styrelsen.

NÄSTA MÖTE

Fredag vecka 37, kl.18

§ 9.

MÖTETS AVSLUTANDE

Samuel Bergsten förklarar mötet avslutat kl. 17.04

