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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
DAGORDNING VECKOMÖTE
§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnat 12.04

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE
Samuel Bergsten vald till mötesordförande.
Wilma Karlsson vald till sekreterare.
§ 3. PUBLICERING PÅ INTERNET
§ 4. NÄRVARANDE (10)

Styrelse:

Medlemmar:

Janneke Snijder, Wilma Karlsson, Jacob Gärdfors,
Linnea Taipalensuu, Linnea Andersson, Malin
Bernmark, Samuel Bergsten
Hampus Tuomi, Alice Rindetoft, Ebba Sjöstig

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

§ 7. RAPPORTERING

-

Ordförande
- Programfika
- Över 70 deltagande totalt. Var väldigt nöjda!
- Halvtidssamtal
- Avvaktar

-

Vice ordförande
- Styrelsetröjor
- En extra order lagd då en tröja saknades.
- Valberedning
- Jobbar på, börjat ta fram kandidater.
- Kårerna informerar
- Tidningen ska rustas upp, ett projekt som
börjar nästa år.

-

Ekonomiansvarig (ej närvarande)
- Återbetalningar & uppdatering ekonomi
- ABF utbildningar framskjutna
- Praktik & Utbytesstudier- projekt
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-

Utbildningsansvarig (ej närvarande)
- Ljusbord och Arklabb
- Ljusbord i A3-format ska beställas in och
kursansvarige kommer tillhanda hålla dem, mer
information längre fram.
- Beställda!
- Öppettider ordnat i arklabb, mailat om den
yttre dörren.
- Mailat Linton ang. urval till Ark.historia

-

Eventansvarig
- Februarisittning
- Fått förslag på pris om duk, dryck, mat m.m.
- Internsittning
- Bordlagd
- JULBORD
- Lyckat!
- Pepparkakshustävling
- Gick bra!

🎅

-

Reseansvarig
- Icehotel kostnader
- Pratat med ice hotel om ev. föreläsning och
kollat budget. Se diskussion.

-

Administrationsansvarig
Näringslivsansvarig
- Inriktningsdag
- Fortgår

- Lunchföreläsning Sveriges ingenjörer
- Lyckad! Han va nöjd, taggade på att vara
med på bland annat branschkvällen och
andra eventuella evenemang.

-

Informationsansvarig

- Februarisittning
- Event utlagt
- Bloggfix
- Fixat lite på bloggen, arbetet fortgår.
§ 8. DISKUSSION
- Intresse för att skapa Arkitektur-/byggnadstidning? Carolina Lund
- Jag tänker mig en tidning som skickas ut som pdf
till våra medlemmar på mail, ges till
arkitektur-avdelningen, UL och Linnéa, samt laddas
upp på vår hemsida. “Tidningen” skulle kunna ha
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återkommande inslag som t.ex. forskning från SBN,
något projekt som händer på lokalt i Luleå,
regionalt i Norrbotten och nationellt i Sverige,
en intervju eller en artikel från någon lektor,
forskare, kommunanställd eller arkitekt eller
dylikt. Tidningen kan ges ut från 1 gång/läsperiod
till 1/gång per år, beroende på arbetsbörda.
Jag anser att vi med en intresse-tidning under
Arktis kan locka flera att engagera sig som inte
vill ha ett större ansvar, samt möjlighet till att
söka sponsorer genom att ha med “företag” i
tidningen, samt publicitet för Arktis genom att ha
med vad som kommer hända i framtiden.
- Ser positivt till det! Diskussion fortsätter
efter nyår.
-

Arktis på Facebook - Carolina Lund
- Jag vill diskutera hur ni känner om man på
facebook skulle gå ut med mer info? t.ex. att
fylla i kursutvärderingar, när programråd närmar
sig att man tar ser till att lämna sina åsikter,
när nya saker händer eller genomförs gjort av oss
i Arktis. Samtidigt som Arktis skulle synas mer på
våra medlemmars flöden skulle även Arktis kunna
ses som “tråkiga” även om utbildning är en stor
del vi jobbar för. Hur tycker ni om hur vi ska
synas på Facebook?
- Diskussion om att eventuellt lägga upp inlägg
om information i facebook-grupper med
studenter istället för på arktis
facebooksida.

-

Icehotel offert för bussresan
- Ska vi tacka ja till offerten för bussresan för
12879 kr till Icehotel den 15 februari?
Deadline för offerten är 19 december 2019.
- Anser att tacka ja om det inte går att
förlänga offert.

-

Bidrag till Icehotel
- Hur mycket bidrag ska vi söka? Vem ska/kan söka
bidraget?
- Samuel kan kolla på att söka bidrag.
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-

Nollekit
- Påbörja på efter jul, finns bra underlag från
förra året.

-

Valberedning
- Behöver valberedningen röstas igenom av styrelse
för att få befogenhet, eller är det kanske ännu
värre? Reglementet säger att ett årsmöte krävs.
- Samtliga anser att man redan nu kan välja
personer som kan börja och sedan rösta in dem
på årsmötet.

§ 9. ÖVRIGA FRÅGOR
§ 10.
-

BESLUT
Årsmöten
Bakgrund:
För att följa föreningens stadgar och
reglementessamling ska vi hålla två årsmöten
varje verksamhetsår. Mitt förslag är att vi
har ett i LP 3 där vi har fokus på ändringar
i stadgar och reglementessamling samt ett i
LP 4 där fokus ligger på nyval.
Samuel Bergsten föreslår styrelsen
Att hålla ett årsmöte läsperiod 3 år 2020,
och ett årsmöte läsperiod 4 år 2020.
Styrelsen beslutar
Att hålla ett årsmöte läsperiod 3 år 2020,
och ett årsmöte läsperiod 4 år 2020.

-

Icehotel offert för bussresan
Bakgrund:
Ska vi tacka ja till offerten för bussresan
för 12879 kr till Icehotel den 15 februari?
Malin Bernmark föreslår styrelsen
Att godkänna offert för bussresa till och
från Icehotel på 12879 kr förutsatt att tiden
för offerten inte kan förlängas.
Styrelsen beslutar
Att godkänna offert för bussresa till och
från Icehotel på 12879 kr förutsatt att tiden
för offerten inte kan förlängas.

§ 11.

NÄSTA MÖTE
20 januari 2020 kl. 12.00

§ 12.

MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat 12.45
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