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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
DAGORDNING VECKOMÖTE
§ 1.

MÖTET ÖPPNAS

Mötet öppnat 11.58

§ 2.

VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE

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

§ 3.

NÄRVARANDE

(5)
Medlemmar: Jacob Gärdfors, Ebba Sjöstig

Styrelse: Samuel Bergsten, Victor Vennerström, Carolina Lund

§ 4.

ÄNDRINGAR I DAGORDNINGEN

§ 5.

RAPPORTERING
-

-

Vice ordförande
- Arktis för Arktis
- Årsmöte
Kassör
- Återbetalningar & uppdatering ekonomi
- Workshop programtröjor;
- Letar passande datum, diskussionen föreslog
första veckan i LP2.
- Inriktningsdag
- Tänkt att arrangeras i LP3.
- Praktik & Utbytesstudier- projekt; Fortskrider
- Informationsfilmer; Avvaktar
Utbildningsansvarig
- Bransch-kväll
- Företag har börjat tacka ja. Trafikverket och
Lindbäcks. Fick besked av Geosektionen att de
var intresserade att dela på företagen för att
slå ihop evenemangen men då företag redan
tackat ja vill Arktis inte ändra priset och
riskera ett nej från företagen.
- Access till TEDs verkstad
- TED är inte intresserade av Arklab men tycker
att vi ska kontakta ETS angående tillgång till
deras salar.
- ARKlabb
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-

-

§ 6.

DISKUSSION
-

-

-

-

§ 7.

UL tycker vi ska trycka på hårdare
förhållningsregler i Arklabb.
- Arkitekttävling; Avvaktar
- UBSmöte; lärarjury, rekrytering till UBSutskott,
utbytesstudier, ärenden från utbildningsbevakning
- Ingenting vi kan hjälpa till med i dagsläget.
Eventansvarig (icke närvarande)
- Sittning
- Internsittning
- JULBORD 🎅
- Pepparkakshustävling
- Lunchföreläsning
Trello
- En gemensam trello är uppsatt och går att använda,
det är upp till alla engagerade att fullfölja sin
egna registrering.
Styrelse-, Utskotts- och Gamlingsmedaljer
- Vill köpa in medaljer enl förra årets förslag. Alla
närvarande är positiva och anser att det är
engagemangsfrämjande.
ABF
- Organisationsworkshop; Förra året påbörjade detta
men gick aldrig klart.
- Föreningsstudiecirklar;
Arbetsmarknadsevent
- Lunchföreläsning
- Branschkvällen - Med eller utan GARM
Involvering av nya

BESLUT
Styrelsen föreslår mötet
att åsidosätta 8000kr för inköp av medaljer.
Styrelsen beslutar
att åsidosätta 8000kr för inköp av medaljer.

§ 8.

NÄSTA MÖTE

1e Oktober, 12.00

§ 9.

MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutat 12.25

