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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 mötesordförande.
Wilma Karlsson vald till sekreterare.
§ 4. NÄRVARANDE (9)
Styrelse:

Medlemmar:

Janneke Snijder, Wilma Karlsson, Jacob Gärdfors,
Linnea Andersson, Carolina Lund, Samuel Bergsten,
Malin Bernmark
Hampus Toumi, Alice Rindetoft

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

§ 7. RAPPORTERING

-

Ordförande
- Programfika
- Det är på gång, fika är beställt och rum
bokat.
- Stadgar och reglementessamling
- Avvaktar med detta för att se hur
geosektionens stadgar ändras.
- Bokning av rum
- Kommer att fungera och då kommer
administrationsansvarig att få inlogg.
- Halvtidssamtal
- Förslag på tider kommer att skickas ut.

-

Vice ordförande
- Styrelsemöte Geo
- Haft diskussion kring stadgar och reglement.
- Styrelsetröjor
- Kommer denna veckan.

-

Ekonomiansvarig (ej närvarande)
- Återbetalningar & uppdatering ekonomi

-
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ABF utbildningar framskjutna
Praktik & Utbytesstudier- projekt

-

Utbildningsansvarig
- Programråd
- Fått mycket bra åsikter.
- Ljusbord
- Väntar på återkoppling.
- UBS-möte; lärare har problem med ladok,spridda
resultat från första mattekursen
- Kvaliteten på undervisningen kan vara en
orsak.

-

Eventansvarig (ej närvarande)
- Sittning
- Internsittning
- JULBORD
- Pepparkakshustävling

🎅

-

Reseansvarig
- Fått prisförslag från ice hotel och tree hotel

-

Administrationsansvarig
Näringslivsansvarig
- Inriktningsdag
- Haft mejlkontakt med alla och troligtvis
kommer datumet behövas byta.

- Lunchföreläsning Sveriges ingenjörer
- Nästa vecka på torsdag, yey!

-

Informationsansvarig
- Har lagt upp flertal event på facebook, gjort
bordstalare och lagt upp event på skärmar i
skolan.

§ 8. DISKUSSION
-

Stadgar och reglemente Geo
- Ska diskuterat vad vi vill ha för ändringar
fram tills preliminärt datum vid midnatt på
julafton. Ett möte med geos styrelse kommer
att ske efter nyår där workshop kommer att
hållas där det sedan kommer att tas vidare
högre upp.
- Diskussion kommer att ske under arbetstimme
på torsdagar. Fram tills dess ska samtliga
läst punkten bidragsansökan i geosektionens
reglementessamling.

-

-

-

-

-

BESLUT
-

§ 11.

Vilka resor ska göras
Bordläggs till nästa möte

NÄSTA MÖTE
Prel. 10 december, 12.00

§ 12.
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Valberedning
- Ska påbörjas med att skriva i
facebook-gruppen “engagerade” om att vara med
i valberedningen samt påbörja en diskussion i
styrelsen.
Julmarknad
- Ska ta kontakt med stuk angående högtalare
och mikrofoner.
- Finns ett intresse för “arktis för arktis”,
avvaktar dock då ingen fond finns i
dagsläget.
Gamling access till driven + maillista
- Kolla över vilka delar i driven som kan
delas.
Vilka resor ska göras
- 15 feb, ice hotel + lunch, 55 pers,
640:-/person.
- Tree hotel 150:-/person, inkl. guidad tur,
150:- mat
- Arctic bath 175:-/person inkl. guidad tur,
mat 495:-/person inkl. efterrätt och kaffe
- Satsar på ice hotel om vi inte får bättre
förslag från de andra två.
Programfika
- Behöver tre som hjälper till.

§ 9. ÖVRIGA FRÅGOR
§ 10.
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MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat 12.45

