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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
DAGORDNING VECKOMÖTE
§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnat 12.10

§ 2. PUBLICERING PÅ INTERNET
§ 3. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE
Jacob Gärdfors vald till mötesordförande.
Wilma Karlsson vald till sekreterare.
§ 4. NÄRVARANDE
Styrelse:

Medlemmar:

Janneke Snijder, Wilma Karlsson, Jacob Gärdfors,
Linnea Taipalensuu, Victor Vennerström, Linnea
Andersson, Malin Bernmark
Hampus Toumi

§ 5. ÄNDRINGAR I DAGORDNING
§ 6. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställd

§ 7. RAPPORTERING

-

Ordförande (ej närvarande)
- V-konferensen
- Programfika

-

Vice ordförande
- Uppdatering styrelsetröjor
- Preliminärt den 9 december
- Programtröjor
- På grund utav tidsbrist skjuts detta upp till
läsperiod 3.
- TED
- I januari tillsätts en ny ordförande i TED
där det skall arbetas fram ett samarbete
mellan programmen med t.ex. tillgång till
fler lokaler.

-

Ekonomiansvarig
- Återbetalningar & uppdatering ekonomi
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-

-

Just nu ligger fokus på faktureringssystemet,
men alla uppmanas att lämna in eventuella
kvitton ändå.
ABF Studiecirklar
ABF Utbildning
- Datum; 14/11, 19/11, 20-21/11
Swedbank
Praktik & Utbytesstudier- projekt
- På gång, kommer efter jul

-

Utbildningsansvarig (ej närvarande)
- Ljusbord
- UB-ärende; många schemakrockar för öppen ingång i
kurs S0001m/F0007b

-

Eventansvarig
- Sittning
- Inväntar svar från lokal
- Internsittning
- JULBORD
- 13 december hos Malin Bernmark
- Pepparkakshustävling
- 7 anmälda lag, hoppas på fler!

🎅

-

Reseansvarig
- Har varit i kontakt med Arctic Bath angående
studiebesök och fått som svar att från deras sida
hade den 25 eller 26 januari fungerat.
- Har fått offert från Alviks Trafik.
- Fortsatt arbete med att titta på en resa till
ishotellet den 15 februari eventuellt.

-

Administrationsansvarig
Näringslivsansvarig
- Inriktningsdag

- Lunchföreläsning Sveriges ingenjörer
- Både vegetariskt och icke-vegetariskt
alternativ kommer att finnas.

-

Informationsansvarig
- Möte CMYK
- Event för Lunchföreläsning
- Informationsfilmer; Avvaktar

§ 8. DISKUSSION
-

Höja Företagspriser
- 10 000 lunchföreläsning
- 12 000 casekväll/6000 casekväll

-

-

-

-
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Studiebesök,
Mötets närvarande instämde om att det är en
väldigt stor höjning och att vi gärna lägger
oss lite lägre. Det sades även att en bra
början är att PR- och marknadsutskottet
påbörjar en diskussion med varandra om
kostnader för att sedan föra en diskussion
direkt med företag om en höjning.

Arkitekttävling av Arktis programförening och Luleå
kommun
- Vad tycker ni om en eventuell arkitekttävling
för förslag till Porsöns utformning i
samarbete med Luleå Kommun?
Julmarknad
- Vad kan vi bidra med? Kaffekokare, julpynt
etc.
- Vem kan hjälpa att baka/ pynta?
- Skriver och frågar på sociala medier vilka
som kan tänkas hjälpa till.
Uppdatera dagordningar
- Se över och uppdatera sina punkter innan
mötet.

§ 9. ÖVRIGA FRÅGOR
-

Bilder från branschkvällen
- Läggs upp på facebook, instagram samt linkedin med
text.

§ 10.

BESLUT

§ 11.

NÄSTA MÖTE
2 december, 12.00

§ 12.

MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat 12.43

