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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
DAGORDNING VECKOMÖTE
§ 1.

MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnat 12.00

§ 2.

PUBLICERING PÅ INTERNET

§ 3.

VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE
Samuel Bergsten vald till ordförande
Wilma Karlsson vald till sekreterare

§ 4.

NÄRVARANDE

Medlemmar:

Styrelse:
Janneke Snijder, Linnea Andersson, Wilma
Karlsson, Samuel Bergsten, Jacob Gärdfors, Carolina
Lund, Victor Vennerström, Malin Bernmark, Linnea
Taipalensuu
Karlo Ravlic, Ebba Sjöstig, Hampus Toumi

§ 5.

ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 6.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställd.

§ 7.

RAPPORTERING

-

Ordförande
- Styrelsemöte Geo
- Har deltagit på sektionsmöte där det bestämdes
att ändringar i stadgarna skall göras.
- V-konferensen
- Åker på torsdag med geosektionen
- Borta under november
- Kommer att fortsätta arbetet med att få mer
information om olika salar, ex. arklabbet.
Kommer att fördela resten av arbetet.

-

Vice ordförande
- Trello
- Nya projektrum
- Styrelsekläder
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-

-

-

-

Har fått en ny kontaktperson på TKL vilket
gjort att arbetet har dröjts ut och
beställning ännu inte är gjord.
Workshop programtröjor; Slutet av november
- Fortgår, en dag får bestämmas av styrelsen.

Ekonomiansvarig
- Fler engagemang. Wohoo!
- Kommer att delta i spexm och kommer därmed
inte att vara lika tillgänglig på helger vid
t.ex. evenemang.
- Återbetalningar & uppdatering ekonomi
- Har för nuvarande bra ekonomi men mycket
utgifter, behöver fokusera på att få mer
intäkter.
- ABF Studiecirklar
- Ansvariga har meddelats angående inlogg m.m.
- ABF Utbildning
- Datum; 14/11, 19/11, 20/11
- Swedbank
- Praktik & Utbytesstudier- projekt
- Fortgår
Utbildningsansvarig
- Branschkväll
- Får ej respons från ett företag, annars ser
allt bra ut.
- Ljusbord
- Fortgår, ingen vidare återkoppling hittills.
- Föreläsning med FoU hos White
- Undersöker just nu eventuella utbildningar hos
White.

-

Eventansvarig
- Sittning
- 1 februari på STUK
- Internsittning
- Fortgår
- JULBORD 🎅
- Pepparkakshustävling
- Lokal bokad, inbjudningar kommer att skickas
ut.
- Lunchföreläsning

-

Reseansvarig

- Skidresa

-
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Administrationsansvarig
Näringslivsansvarig
- Inriktningsdag
- Var för sent att få schemastopp, ska undersöka
vidare med kursansvariga hur det ser ut.

- Branschkväll
- Lunchföreläsning
- Fortgår

-

§ 8.

Informationsansvarig
- Möte med CMYK julmarknad
- NEtt event ligger ute och inbjudningar kommer
att skickas ut.
- Informationsfilmer; Avvaktar

DISKUSSION
-

-

-

Administreringen av studiecirklar
- Diskussion fördes om hur ofta och vilka man
ska registrera vid varje träff. Ett gemensamt
beslut togs att registrera grupper så ofta som
möjligt, men bara till den gränsen att det
inte blir för mycket.
Pepparkaksdeg pepparkakshustävling
- Troligtvis kommer vi inte att få något bidrag
från SBN i år. Därmed samtycker alla till att
satsa på att ge pris till de vinnande lag
istället för att ge ut sponsring från vår
budget.
När åker folk hem till jul? Julbord datum
- Innan den 19 december blir bäst för julbord,
eventuellt den 13 december.

§ 9.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 10.

BESLUT

§ 11.

NÄSTA MÖTE
11 november, 12.00, E234

§ 12.

MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat 12.40

