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ARKTIS PROGRAMFÖRENING 
DAGORDNING VECKOMÖTE 

 
§ 1. MÖTET ÖPPNAS 

Mötet öppnat 12.01 

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

Wilma Karlsson vald till sekreterare. 

  

§ 3. NÄRVARANDE 
(13) 

Styrelse: Samuel Bergsten, Wilma Karlsson, Victor Vennerström, 

Jacob, Gärdfors, Linnea Andersson, Malin Bernmark, Carolina 

Lund 

 

§ 4. ÄNDRINGAR I DAGORDNINGEN 
 

§ 5. RAPPORTERING 
- Ordförande 

- Arktis för Arktis 

- Sweco är intresserade angående sponsring. 

Väntar på svar från fler företag. 

- Kepsar 

- Beställs om förslagets röstas igenom. 

- Styrelsemöte Geo 

- Vice ordförande 
- Trello 

- Nytt diskussions- och projektforum som är 

igång. 

- Ekonomiansvarig 
- Återbetalningar & uppdatering ekonomi 

- Föreningen har nu ett stort kapital. 

- Workshop programtröjor; Slutet av november 

- Tröjor ska beställas in så att arbetet med 

design påbörjas i slutet av november. 

- Inriktningsdag 

- Kontakt med några alumner, väntar på att datum 

ska sättas. 

- Praktik & Utbytesstudier- projekt 

- Fortskrider 

- Informationsfilmer; Avvaktar 

- ABF 
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- En chans för föreningen att få en extra 

inkomst i form av en studiecirkel. 

Förutsättningarna är att det finns folk som då 

är villiga att gå en kvällsutbildning. 

- Utbildningsansvarig 
- Branschkväll 

- Datum satt till 6 november kl.18. Väntar på svar 

från fler företag. 

- ARKlabb 

- Möte anordnat om ARKlabbet angående öppettider 

m.m. 

- Ljusbord 

- Tas upp vid mötet om ARKlabbet. 

- UB-ärende 

- Inget mer i dagsläget. 

- Eventansvarig (ej närvarande) 
- Sittning 

- Internsittning 

- JULBORD 🎅 

- Pepparkakshustävling 

- Lunchföreläsning 

- Reseansvarig 
- Administrationsansvarig 
- Arbetsmarknadsansvarig 
- Informationsansvarig 

  

§ 6. DISKUSSION 
- Lägga undan 3662kr för inköp av broderade kepsar 

- Vill lägga undan pengar så att medlemmar sedan kan 

köpa loss kepsar. Alla närvarande ser positivt till 

ideén. 

- Prov av och beställning styrelsekläder 

- Vill beställa in kläder till alla nya. Förslag för 

att prova storlek läggs till den 9 oktober i samband 

med teambildning inom föreningen. Diskussion om 

vilket sida loggan ska sitta på fortgår. 

- Honörsband 
- Föreslås att 200m band köps in och att man lånar 

dessa och sedan återlämnar dem. Det ses dock inte 

att det skulle vara något problem med att kunna 

köpas loss sedan. 
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- Leggings 
- Förfrågan om intresset för eventuellt inköp av 

leggings läggs ut för att sedan fortgå om intresset 

är stort nog. 

 

- ABF 

- Just nu finns tre frivilliga till att gå 

kvällsutbildningen. 

 
 

§ 7. BESLUT 

 Styrelsen föreslår mötet 
att åsidosätta 3662kr för inköp av broderade kepsar. 

 Styrelsen beslutar  

 att åsidosätta 3662kr för inköp av broderade kepsar.  

 

- Val av tre st (3) utskottsledamöten 
Valberedningen föreslår styrelsen 

att välja Alice Rindetoft till 

eventutskottsledamot för verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

att välja Johanna Einerot till 

eventutskottsledamot för verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

att välja Hampus Tuomi till information- 

utskottsledamot för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Styrelsen beslutar 

att välja Alice Rindetoft till 

eventutskottsledamot för verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

att välja Johanna Einerot till 

eventutskottsledamot för verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

att välja Hampus Tuomi till information- 

utskottsledamot för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

§ 8. NÄSTA MÖTE 
 Återkommer. 

 

§ 9. MÖTETS AVSLUTANDE 
 Mötet avslutat 12.24 

  


