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ARKTIS PROGRAMFÖRENING 
DAGORDNING VECKOMÖTE 

 
§ 1. MÖTET ÖPPNAS 

Mötet öppnat 12.03 

 
§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE 

Jacob Gärdfors vald till mötesordförande. 

Wilma Karlsson vald till sekreterare. 
 

§ 3. PUBLICERING PÅ INTERNET 

 

§ 4. NÄRVARANDE 

Styrelse: Wilma Karlsson, Jacob Gärdfors, Linnea Andersson, 

Carolina Lund, Linnea Taipalensuu, Victor 

Vennerström, Malin Bernmark 

Medlemmar: Amalia Kumpula, Oscar Lönn 
 

§ 5. ÄNDRINGAR I DAGORDNING 

 
§ 6. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen fastställd 

 
§ 7. RAPPORTERING 

- Ordförande (ej närvarande) 
- Minikurser 

- Halvtidssamtal 

- Projektgrupp Thulen 2020 

- Stadgar Arktis 

- Stadgar Geo 

- Vice ordförande 

- Tröjor 

- Malin tröja är fortfarande fel 

- Ekonomiansvarig 

- Genomgång av ekonomiskt läge. 

- Nu har vi ca. 11,000:-på kontot. Efter att 

alla utgifter är betalda har vi ungefär 

4000:- kvar. 

- Fakturor 

- Fakturorna från branschkvällen har 

fortfarande inte skickats. Väntar på 8000:- + 

11,000:- direkt in till föreningen. 

- Bidragsansökningar 

- M 
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- Målet är att ha 36,000:- innan årets slut. 

Kan söka bidrag från kåren, sektionen samt 

SBN. 

- UTBILDNING 

- Adobe (29/2) 

- Photoshop, InDesign, illustrator 

- Utbildningsansvarig 

- Projekt “Utformningstävling” 

- Varit på möte med Janneke på Stadshuset 

- Enligt kommunen ligger projektet för 

nära inpå, istället fokuserar man på 

framtida upplägg. 

- Haft programråd för TCARA 3/2 

- Inriktningskvällen 

- Gick bra! 

- Jobbat på en information till en utbildningssida 

på hemsidan. 

- Eventansvarig 

- Februarisittning 

- Bra, alla nöjda! 

- Internsittning 

- Preliminärt den 8 maj 

- Reseansvarig 
- Icehotel schema 

- Bussen kommer 06.15, framme 10.45, guidad tur 

börjar 11.00, 11.30-14.30 lunch, buss går 

tillbaka 16.30, framme 18.45. MALIN ÄR NERVÖS 

- Administrationsansvarig 

- Näringslivsansvarig (ej närvarande) 
- Inriktningskvällen 

- Vilka kan hjälpa till? 10/2- ca 15.45 till 

20.00 

- Mat från stuk 

- Fakturera SBN 

- Alumner? 

- Utformningstävling 

 

- Informationsansvarig 

 

§ 8. DISKUSSION 
- Årsmöte (Samuel Bergsten) 

Är den 2:a mars fortfarande ett bra datum för årsmötet? 

- Sponsorkläder (Jacob Gärdfors) 
- Har kollat på mer kläder att köpa, eventuellt 

jackor. 
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- Geofika 14/2 (Samuel Bergsten) 

- Arbetskväll med bakning & genomgång av stadgar den 

13/2 

- Arbetskväll Arktis stadgar (Samuel Bergsten) 
- Se ovanstående punkt 

- Nollekit-projektet 2020 (Samuel Bergsten) 
- Anser att det borde bordläggas till lp4 då vi ej 

vet hur den ekonomiska situationen ser ut just nu. 

Tas till beslut. 

- Protokoll (Samuel Bergsten) 
- Teambuilding (Jacob Gärdfors) 

- Samtliga är engagerade på ideén, diskuteras vidare 

i chatten om vad och när. 

- Workshop (Victor Vennerström) 
- En idé på att bjuda in de som är intresserade av 

att vara engagerade nästa år till en workshop där 

de får en bättre inblick i föreningen. Att kanske 

slå ihop detta med ett eventuellt andra årsmöte i 

slutet av april där man väljer in det nya styret. 

 

§ 9. ÖVRIGA FRÅGOR 

 
§ 10. BESLUT 

- Fastställande av datum för årsmöte 1 

Samuel Bergsten  föreslår styrelsen 
att fastställa datum för årsmöte 1 till den 
2:a Mars 2020 

Styrelsen beslutar  

att fastställa datum för årsmöte 1 till den 
2:a Mars 2020 

- Val av tre st (3) utskottsledamöter 

Linnea Taipalensuu föreslår styrelsen 

att välja Amalia Kumpula till 
Eventutskottsledamot för verksamhetsåret 2019 

/ 2020. 

Styrelsen beslutar 

att välja Amalia Kumpula till 
Eventutskottsledamot för verksamhetsåret 2019 

/ 2020. 

 

Linnea Taipalensuu föreslår styrelsen 

att välja Oskar Lönn till 
Eventutskottsledamot för verksamhetsåret 2019 

/ 2020. 

Styrelsen beslutar 
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att välja Oskar Lönn till 
Eventutskottsledamot för verksamhetsåret 2019 

/ 2020. 

 

 
Linnea Andersson föreslår styrelsen 

att välja Lisa Rönnberg till 
Informationsutskottsledamot för 

verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Styrelsen beslutar 

att välja Lisa Rönnberg till 
Informationsutskottsledamot för 

verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

- Bordläggande av Nollekit-projektet 2020 

Victor Vennerström  föreslår styrelsen 
att bordlägga projektet till lp 4, 2020 

Styrelsen beslutar  

att bordlägga projektet till lp 4, 2020 
 

§ 11. NÄSTA MÖTE 

17 februari 12.00 i vid e-torget 

 
§ 12. MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutat 12.44 

 


