
 

ARKTIS PROGRAMFÖRENING 
DAGORDNING VECKOMÖTE 

 
§ 1. MÖTET ÖPPNAS 

Mötet öppnat 12.02 

 
§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE 

Samuel Bergsten vald till ordförande 

Wilma Karlsson vald till sekreterare  

 

§ 3. MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet behörigt 

 

§ 4. PUBLICERING PÅ INTERNET 

 

§ 5. NÄRVARANDE 

Styrelse: Wilma Karlsson, Jacob Gärdfors, Carolina Lund, 

Linnea Taipalensuu, Janneke Snijder, Samuel 

Bergsten, Linnea Andersson, Victor Vennerström, 

Malin Bernmark 
 

§ 6. ÄNDRINGAR I DAGORDNING 

Ändringar har skett 

 
§ 7. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Dagordning fastställd 

 
§ 8. RAPPORTERING 

- Ordförande 

- Färdig med förändringar av reglementessammling 

- Färdig med stadgar 

- Färdiga att publiceras 

- Överlämning 

- Påbörjat 

 

- Vice ordförande 

- Arbete med KI 

- Ärenden lagda på is 

- Sponsorkläder 

- Kontakt med företag för arb 

- Teambuilding 

 

- Ekonomiansvarig 

- Uppdatering konto 

- 4300:- på kontot just nu, inväntar inkomst 

från LTU 



- Avslutande arbete 

- Utbetalningar 

- De stora utgifterna ska prioriteras, har 

mer privata utlägg än kapital just nu. 

- Fakturering av LTU 

- Resultatrapport 

- Påbörjat 

- Bankrepresentant 

- Fortsätter arbetet och ska prata med 

Swedbanks föreningsavdelning.  

 

- Utbildningsansvarig 

- Jobbar med överlämning 

- Arbetat med valberedningen 

 

- Eventansvarig 

- Överlämning 

- Samtliga event ligger på is 

- Arbetat med KI 

 

- Reseansvarig 
- Ska påbörja bidragsansökan för ice hotel samt 

överlämningen 

 

- Administrationsansvarig 

-  
 

- Näringslivsansvarig 

-  

 

- Informationsansvarig 

-  
 

§ 9. DISKUSSION 

- Verksamheten läsperiod 3 (Victor Vennerström) 
- Samtliga ska tänka på saker för att få bättre en 

bättre sammanhållning inom arktis så att vi får 

ett bra avslut. Varit väldigt dött det senaste 

halvår, dåligt med motivation särskilt när vi inte 

träffats.  

- Slutgiltig verksamhet (Samuel Bergsten) 

- Kan i nuläget inte göra så mycket mer medlemmarna. 

Ska titta på enklare förslag som en till a-grill 

för att umgås. Samtliga tycker att ett till 

gemensamt evenemang för medlemmar och ett för 

engagerade är en god idé. 



Anser att ett inofficielt arbete med nollekitet 

kan påbörjas. Samt att samtliga ska påbörja en 

överlämning. 

- Årsmöte 2 (Samuel Bergsten) 

- Önskar att ha mötet under april, datum diskuteras 

vidare. 

 

§ 10. ÖVRIGA FRÅGOR 

 
§ 11. BESLUT 

 

§ 12. NÄSTA MÖTE 

Nästa vecka, datum kommer, 12.00 

 
§ 13. MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutat 12.43 


