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ARKTIS PROGRAMFÖRENING 
DAGORDNING VECKOMÖTE 

 
§ 1. MÖTET ÖPPNAS 

  Mötet öppnat 12.01 

 
§ 2. PUBLICERING PÅ INTERNET 

 

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

 Wilma Karlsson vald till sekreterare 

  

§ 4. NÄRVARANDE 
Styrelse: Janneke Snijder, Linnea Andersson, Linnea 

Taipalensuu, Wilma Karlsson, Samuel Bergsten, Jacob 

Gärdfors, Carolina Lund, Victor Vennerström, Malin 

Bernmark, Alice Rindetoft 

Medlemmar:  Andreas Brandow, William Ekström, Hampus Tuomi 

 

§ 5. ÄNDRINGAR I DAGORDNINGEN 
 

§ 6. RAPPORTERING 
- Ordförande 

- Omskrivning av stadgar och reglementessamling 

- Ingen mer ändring har skett. 

- Kepsar 

- Troligtvis kommer beställningen av kepsar ej 

gå igenom då företagets lagersaldo inte ser 

bra ut.  

- Styrelsemöte Geo 

- En ny kaffebryggare är beställt. En fikavagn 

kommer även införskaffas som ska kunna 

användas till geofikat samt andra evenemang 

vilket underlättar arbetet att frakta saker. 

- En diskussion har påbörjat om den nya bunkern 

vilka färger som ska användas. Beslutet står 

mellan program- eller föreningsfärger. 

- SBN 

- Öppet hus gick bra, ska försöka få med sig mer 

doktorander till nästkommande evenemang. 

- Sammanfattning av sjuka hus 
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- Har haft allvarligt samtal med institutionen 

och ledningen. De ska nu försöka göra mer för 

att förmedla tillståndet och sätta upp en 

sammanfattning i f-huset. 

- Vice ordförande 
- Trello 

- Nya projektrum 

- Finns nu rum för de diskussioner som behövs 

där all information går att ta del utav. 

- Kontrakt kreativa licenser 

- Kontraktet är nu ändrat från foto till 

kreativa licenser så att det kan användas i 

andra sammanhang med. 

- Workshop programtröjor; Slutet av november 

- En diskussion ska påbörjas där man tittar på 

när klasserna kan och sedan bestäms en tid 

utifrån det. 

- Ekonomiansvarig 
- Återbetalningar & uppdatering ekonomi 

- Mejla in kvitton m.m om man ska få pengar 

tillbaka.  

- Från SBN kan vi söka ett bidrag per år, därmed 

behövs alla budgetar för alla kommande 

evenemang skickas in så snart som möjligt så 

att ett bidrag kan sökas. 

- Inriktningsdag 

- Näringslivsansvarig har tagit över. 

- Informationsfilmer; Avvaktar 

- ABF 

- Utbildning 

- Studiecirklar 

- Har mejlat med ABF där nu listor ska 

skickas in och utbildning är satt till 

november. 

- Swedbank 

- Återbetalningar årskull 16 

- Färdigt! 

- Praktik & Utbytesstudier- projekt 

- Igång. 

- Fakturering funkar ej mot LTU än, jobbar på 

det. 

- Utbildningsansvarig 
- Branschkväll 

- Fler företag har tackat ja. 

- ARKlabb 
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- Fortgår 

- Ljusbord 

- Fortgår 

- UBS-möte; årets lärare, plussning, problem med 

tentaanmälan 

- Nominering till årets lärare har nu öppnat. 

- Det pratas nu om att införa plussning.  

- Det har varit problem med tentaanmälan, säg 

till om något inte fungerar. 

- Programråd 

- Just nu finns det alla programråd som behövs 

inom arkitektur, men det saknas ett i 

samhällsbyggnad. 

- Eventansvarig 
- Sittning 

- Möte ska hållas med lokalen på onsdag angående 

pris m.m. Förslag på lokal bör finnas i slutet 

av veckan. 

- Internsittning 

- Fortgår 

- JULBORD 🎅 

- Fortgår 

- Pepparkakshustävling 

- SMYK har hört av sig angående ett samarbete på 

deras julmarknad som sker den 6/12. Ett 

motförslag till att slå ihop tävlingen och 

marknaden den 9/12 i ljusgården istället läggs 

fram och väntar nu på svar. 

- Lunchföreläsning 

- Näringslivsansvarig tar över. 

- Reseansvarig 
- Skidresa 

- Fortgår, ses dock vara svårt att få med i 

år då det kan bli tajt med andra resor som 

är tänkta. 

- Administrationsansvarig 
- Näringslivsansvarig 
- Möte med geos arb  

- Första mötet, ett samarbete med NCC lades fram. 

- Möte ncc 

- Möte ska hållas på fredag. 

- Branschkväll 

- Fortgår. 
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- Informationsansvarig 
- Informationsvideor ska påbörjas. 

  

§ 7. DISKUSSION 
- NCC  

- Geo är i diskussion med NCC om ett kontrakt och 

samarbete där ett visst antal evenmang ska ske för 

dem under året. Just nu är det osäkert på vad arktis 

ska göra i detta sammanhang och samtliga på mötet 

anser att en diskussion ska tas upp med geo om vad 

som anses att arktis ska göra och om inte vi och 

VOFF kan ta över samarbetet då det i nuläget låter 

som att det är oss det rör mest. 

- Inriktningsdagen/kvällen datum 

- Frågan om att byta till inriktningsdag istället för 

-kväll ställdes då vi inte behöver bjuda på mat. 

Mötet ansåg att det ska kollas uupp med SBN om vem 

som står för mat under evenemanget och ta beslut 

därifrån sedan. 

 
 

§ 8. ÖVRIGA FRÅGOR 
- Tentaperiod 

- Våga säga ifrån och lägga arbete med arktis åt sidan 

under tentaperioden för att fokusera på skolan!  

 
§ 9. BESLUT 

- Val av en st (1) utskottsledamot 
Carolina Lund föreslår styrelsen 

att välja Alice Arnesson till utbildnings-

utskottsledamot för verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

 

Styrelsen beslutar 

att välja Alice Arnesson till utbildnings-

utskottsledamot för verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

 
§ 10. NÄSTA MÖTE 

   Måndag 21 oktober kl.12.00 i E242. 

 

§ 11. MÖTETS AVSLUTANDE 
  Mötet avslutat 12.37 
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