
 

Dagordning 

 

Dokumentdatum: 

Utskriftsdatum:  

1[4] 

 

2019-10-21 

YYYY-MM-DD 

 

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 (13) 
Styrelse: Janneke Snijder, Linnea Andersson, Wilma 

Karlsson, Samuel Bergsten, Jacob Gärdfors, Carolina 

Lund, Victor Vennerström, Malin Bernmark 

Medlemmar:  Andreas Brandow, Karlo Ravlic, Emma Nilsson, Alice 

Rindetoft 

 

§ 5. ÄNDRINGAR I DAGORDNINGEN 
 

§ 6. RAPPORTERING 
- Ordförande 

- Styrelsemöte Geo 

- Ska undersöka om Adobelicens går att få via 

geosektionen. 

- Vice ordförande 
- Trello 

- Nya projektrum 

- Kontrakt kreativa licenser 

- Kontrakt för kreativa licenser kommer att 

överses och skrivas vid behov, bordläggs för 

tillfället. 

- Styrelsekläder 

- Väntar på svar från TKL angående beställning. 

Beställs troligtvis i veckan. 

- Workshop programtröjor; Slutet av november 

- Fortgår 

- Ekonomiansvarig 
- Återbetalningar & uppdatering ekonomi 

- Inriktningsdag 

- Näringslivsansvarig tar över. 
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- Informationsfilmer; Avvaktar 

- Informationsansvarig tar över. 

- ABF 

- Utbildning 

- Studiecirklar 

- Kan nu börja rapportera in tillfällen. 

- Swedbank 

- Återbetalningar årskull 16 

- Färdigställt. 

- Praktik & Utbytesstudier- projekt 

- Första inlägget är på gång. 

- Utbildningsansvarig 
- Branschkväll 

- Fortgår.  

- UBS-möte; Inriktningskvällen, UB-ärenden, UBS-event? 

- Har diskuterats hur inriktningskvällen ska 

hanteras, näringslivs- och utbildningsansvarig 

har ansvar för detta. 

- Intresset för evenemang inom UBS ska även 

överses. 

- Programråd; bättre info om utbildningsbevakning, 

NolleP; förlänga programmet? 

- Samhällsbyggnad hade synpunkter på mer 

information om vem man vänder sig till 

angående frågor om utbildningen och ifall man 

kan förlänga programmet då praktiken ligger 

under en dålig tidpunkt. Man hade även 

synpunkter på att det i år inte fanns några 

phösare från deras program. 

- Eventansvarig (ej närvarande) 
- Sittning 

- Internsittning 

- JULBORD 🎅 

- Pepparkakshustävling 

- Lunchföreläsning 

- Reseansvarig 
- Skidresa 

- Administrationsansvarig 
- Näringslivsansvarig 

- Möte med geos arb 

- Har haft samtal med Sofia från SBN om att 

vi kommer att få bidrag. 

- Möte ncc 
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- Inget är bestämt med ncc, men intresset 

finns för samarbete. 

- Branschkväll 

- Fortgår 

 

- Informationsansvarig 
- Inlägg för branschkvällen kommer. 

- Haft möte med CMYK och TED angående julmarknaden. 

 

  

§ 7. DISKUSSION 
- Branschkväll; hjälp, fotograf 

- Datum satt till 6/11 där 5 företag kommer att delta. 

Hjälp kommer att behövas både innan med förberedning 

som under kvällens gång. 

- Student för en dag 

- Fått frågan om någon kan ställa upp och ta emot och 

vara ansvarig för en student för en dag någon gång 

under lp 2. Vid intresse hör man av sig till Samuel. 

- Studiebesök 

- Utreder 

- Blogg för Civ.ing. Arkitektur 

- Sidan och inlogg ska vara klart till slutet av 

veckan. 

 

§ 8. ÖVRIGA FRÅGOR 
 Inga möten under omtenta- och tentaperioden. 

 
§ 9. BESLUT 

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

att välja Olle Viklund till utbildnings-

utskottsledamot för verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

 

Styrelsen beslutar 

att välja Olle Viklund till utbildnings-

utskottsledamot för verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

 

 
§ 10. NÄSTA MÖTE 

  4 november 12.00, E234 
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§ 11. MÖTETS AVSLUTANDE 

  Mötet avslutat 12.21 

 


