
ARKTIS PROGRAMFÖRENING 
DAGORDNING VECKOMÖTE 

 
§ 1. MÖTET ÖPPNAS 

Mötet öppnat 12.01 

 
§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE 

Samuel Bergsten vald till mötesordförande. 

Wilma Karlsson vald till sekreterare. 
 

§ 3. ADJUNGERINGAR 

Inga adjungeringar gjorda 
 

§ 4. MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet beslutades behörigt 

 

§ 5. PUBLICERING PÅ INTERNET 

 

§ 6. NÄRVARANDE 

Styrelse: Wilma Karlsson, Jacob Gärdfors, Carolina Lund, 

Linnea Taipalensuu, Malin Bernmark, Janneke Snider 

Medlemmar: Alice Rindetoft, Hampus Toumi 
 

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING 

Ändringar godkända 

 
§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen fastställd 

 
§ 9. RAPPORTERING 

- Ordförande 

- Minikurser 

- Ett datum tillagt då en till skola var 

intresserade av att komma. 

- Halvtidssamtal 

- Fler datum kommer 

- Stadgar Arktis 

- Styret ska läsa igenom stadgarna och skicka 

feedback 

- Sektions-safari 

- Var väldigt lite folk och väldigt stelt. 

- Årsmöte 

- Sammanställt stadgarna, kallelse kommer 

- Vice ordförande 

- Jackor 

- Väntar på svar 

- Norconsult 



- Kommer troligtvis att hålla en 

lunchföreläsning i mitten av mars 

- Ekonomiansvarig (ej närvarande) 
- Genomgång av ekonomiskt läge. 

- Fakturor 

- Bidragsansökningar  

- UTBILDNING 

- Adobe (29/2) 

- Utbildningsansvarig 

- Hjälpt Victor med bidragsansökan 

- Bakat och sålt/hjälpt till med Geofika 

- Eventansvarig 

- Februarisittning 

- Internsittning 

- Planering fortgår 

- Reseansvarig 
- Icehotel schema 

- Det var kul och gick bra tills systemet 

sprängdes på bussen. Alla var nöjda med 

resan, men nästa gång man hade kunnat stanna 

30 minuter längre. 

- Administrationsansvarig 

- Näringslivsansvarig 

- Inriktningskvällen 

- Måste fakturera SBN 

- Utformningstävling 

- Fått feedback och ska revidera det 

- Alumnföreläsningar 

- planera 

 

- Informationsansvarig (ej närvarande) 
 

 
§ 10. DISKUSSION 

 
- Protokoll (Samuel Bergsten) 

- Samtliga anser att vi går efter det som meddelats 

på facebook. 

- “städa upp” i Arktis-mapparna (Carolina Lund) 
- Kolla igenom din mail på ett förslag i 

mappstruktur och återkom med feedback. 

- Bloggen (Wilma Karlsson) 
- Samtliga anser att ett samarbete ska fortsätta, 

ser varken någon vinst eller förlust på det.  



 

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR 

 

 

§ 12. BESLUT 

 

 

§ 13. NÄSTA MÖTE 

24 februari, 12.00, E232 

 

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutat 12.19 


