
 

Dagordning 

 

Dokumentdatum: 

Utskriftsdatum:  

1[3] 

 

2019-09-13 

YYYY-MM-DD 

 

             

ARKTIS PROGRAMFÖRENING 
PROTOKOLL VECKOMÖTE 2019-09-13 

 
§ 1. MÖTET ÖPPNAS 

Samuel Bergsten förklarar mötet öppnat 12.04 

 

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE 
 Samuel Bergsten vald till ordförande. 

 Carolina Lund vald till sekreterare. 

 

§ 3. NÄRVARANDE 
 (16) 

Styrelsen: Samuel Bergsten, Victor Vennerström, Linnea  

Taipalensuu, Carolina Lund 
Medlemmar: Ebba Sjöstig, Jacob Gärdfors, Jonas Kull, Linnea  

Andersson, Clara Jonsson Edfast, Stina Röken, Malin 

Bernmark, Ina Henningsson, Maja Fredriksson, 

Petronella Skoglund, Cecilia Christopher, William 

Ekström. 

 

§ 4. ÄNDRINGAR I DAGORDNINGEN 
 

§ 5. DISKUSSION 
- Utvärdering A-Grill 

- Alla samtycker att A-Grillen var ett lyckat event 

där många medlemmar deltog(55 st).  

- Förslag till nästa år att under A-Grillen ha 

aktiviteter som varje ansvarspost håller i för att 

på sådant sätt kunna öppna upp för samtal om vad 

Arktis gör och skapa intresse för medlemmar att 

engagera sig. 

- Teambuilding 

- Ingen diskussion förd. 

- Arbetsmarknadsevent 

- Uppdelning av evenemang bland styrelseposter där 

Samuel Bergsten ansvarar för alumnföreläsning, 

Victor Vennerström ansvarar för inriktningskväll, 

Linnea Taipalensuu ansvarar för lunchföreläsning och 

Carolina Lund ansvarar för branschkväll. 

- Möjlighet att kombinera alumnföreläsning och 

branschkväll. 

- Sittning 

- Datum för sittningen i början av februari 2020. 

- Workshop; programtröjor 

- Projektet tilldelades Victor Vennerström. 
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- Arktis för Arktis 

- Medlemmar och styrelse är positiva till projektet. 

- Samuel Bergsten ansvarar för projektet 

- Förslag om att insamling till fond via 

märkesförsäljning ska pågå under flera verksamhetsår 

vilket skulle innebära att en större mängd märken 

kan köpas in för lägre styckpris. 

- Styrelsekläder 

- Victor Vennerström ansvarar för att ta kontakt med 

Teknologkåren efter det extrainsatta årsmötet den 

30’e september. 

- Jobba för att TD ska få tillgång till A2-printer och att 

vi ska få tillgång till deras verkstad 

- Förslag från Albin Gideonsson. 

- Styrelsen ska kontakta TED programförening för att 

diskutera intresset. 

- Jacob Gärdfors hör med studenter under Teknisk 

Design vid LTU för att höra om intresse. 

- Diskussion om möjlig problematik förd angående att 

andra studenter får tillgång till F207b(ARK-labb). 

- Pepparkakshustävling datum 

- Förslag om att ha Pepparkakshustävlingen en måndag 

runt lucia för att tävlingsdeltagare ska ha 

möjlighet att förbereda under en helg. 

- Datumet bör ligga innan omtentaP. 

- Förbättringar gällande ARKLabb 

- Carolina Lund ska kontakta Sofia Lidelöw angående 

hur trivseln i F207b(ARK-labb) kan förbättras. 

- Förslag att: 

- ta upp behovet av att köpa in ljusbord, då det 

är ett betydande verktyg i kursernas 

uppgifter. 

- införa lokalservice igen, samt införskaffa 

resurser för att underlätta städning i 

lokalen. 

- lokalen ska ha samma öppettider som övriga 

lektionssalar på LTU. 

- Arktis programförening ska informera och 

klargöra för sina medlemmar om 

ordningsreglerna. 

- Arkitekttävlingar 

- Carolina Lund ansvarar för att informera medlemmarna 

om kommande arkitekttävlingar som är tillgängliga 

för programmen. 

 
 

§ 6. BESLUT 
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§ 7. RAPPORTERING 

 

- Vice ordförande 

- Varit på styrelsemöte med Geosektionen där bl.a. vad 

som kommer hända med expen diskuterades. 

- Pratat med S.T.E.N om sittningen S.T.ARK där det är 

oklart om det är en sittning som ska ställas in 

eller förskjutas till nästa år då S.T.E.N. planerar 

en annan fulsittning under hösten. 

- Varit på SBN Referensgruppsmöte där SBN vill bl.a. 

se fler under utbildningarna Samhällsbyggnad och 

Civilingenjör Arkitektur vara studentambassadörer. 

- Bonsai har diskuterats internt inom Geosektionen om 

hur det ska marknadsföras till övriga medlemma än de 

som varit delaktiga under NolleP. 

- Påbörjat projektet Arktis för Arktis 

- Jobbat på årsmötets protokoll 

- Kassör 

- Arbetat med Icehotel filmer 

- Uppdatering om ekonomi 

- Fortsatt arbete med Praktik & Utbytesstudier- 

projekt 

- Informationsfilmer om byggnader i Luleå är pausat 

- Utbildningsansvarig 

- Börjat planera branschkväll 

- Eventansvarig 

- Planerat och haft A-Grill. 

 

§ 8. NÄSTA MÖTE 
 Tisdag vecka 38, kl.12 

 

§ 9. MÖTETS AVSLUTANDE 
Samuel Bergsten förklarar mötet avslutat kl. 12.50 


