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ARKTIS PROGRAMFÖRENING 
DAGORDNING ÅRSMÖTE 2020-03-02 

 

§1. MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE 
 Mötet öppnas: 18.09 

 

§2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH TVÅ(2) 

JUSTERARE 
Samuel Bergsten föreslog Samuel Bergsten som 

mötesordförande 

  Årsmötet beslutar 

      att välja Samuel Bergsten till mötesordförande. 

 

 Samuel Bergsten föreslog Wilma Karlsson som    

mötessekreterare 

  Årsmötet beslutar 

      att välja Wilma Karlsson till mötessekreterare. 

 

Samuel Bergsten föreslog Jacob Gärdfors som 

protokolljusterare 

  Årsmötet beslutar 

      att välja Karlo Ravlic till protokolljusterare. 

 

Samuel Bergsten föreslog Karlo Ravlic som 

protokolljusterare 

  Årsmötet beslutar  

      att välja Hampus Tuomi till protokolljusterare. 

 

§3. ADJUNGERINGAR 
Samuel Bergsten föreslår årsmötet  

att adjungera in Matilda Norberg samt Albin 

Gideosson med närvaro-, åsikt- och förslagsrätt, 

dock ej rösträtt. 
  Årsmötet beslutar 

att adjungera in Matilda Norberg samt Albin 

Gideosson med närvaro-, åsikt- och förslagsrätt, 

dock ej rösträtt. 

 

§4. MÖTETS BEHÖRIGHET 
 Kallelse skickades ut i tid (17/02-20) 

 Mötet behörigt 

 

§5. PUBLICERING PÅ INTERNET 
Protokollet kommer att publiceras på internet och i mening med 

GDPR informerades detta, samt att medlemmar som inte vill ha 

sitt namn på internet ombads att ta kontakt med 

mötesordförande eller sekreterare. 
 

§6. NÄRVARANDE  
Medlemmar: Karlo Ravlic, Hampus Tuomi, Stina Röken, Alice 

Rindetoft (lämnade vid 18.48), Andreas Brandow, 
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Evelina Söderberg 

Styrelse: Linnea Andersson (lämnade vid 19.20), Carolina Lund, 

Linnea Taipalensuu (lämnade vid 18.45), Malin 

Bernmark, Wilma Karlsson, Victor Vennerström, Jacob 

Gärdfors, Janneke Snijder, Samuel Bergsten 

Adjungerade: Matilda Norberg (lämnade vid 18.45), Albin Gideosson 

(lämnade vid 18:45) 

  

§7. ÄNDRINGAR I DAGORDNINGEN 
 Inga ändringar gjorda 

 

§8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 Dagordning fastställd 

 

§9. RAPPORTERING GEOSEKTIONEN 
 

§10. BEHANDLING AV MOTIONER OCH PROPOSITIONER 

 
§a. Styrelsen föreslår årsmötet 

att på det första av två följande årsmöten 

godkänna ändringar i stadgarna enligt 

bilagesamlingen. 

 

- Röstar för att gå vidare till diskussion 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att på det första av två följande årsmöten 

godkänna ändringar i stadgarna enligt 

bilagesamlingen med nämnda ändringar. 

 

Årsmötet beslutar 

att på det första av två följande årsmöten 

godkänna ändringar i stadgarna enligt 

bilagesamlingen med nämnda ändringar enligt punkt 

(12a). 

 

- 18:45 Victor Vennerström yrkar på kaffepaus till 18:50, finner 

bifall. 

- 18.45 Matilda Norberg, Albin Gideosson, Linnea Taipalensuu och 

Alice Rindetoft lämnar 

- 18:50 mötet återupptas 

 

 

 

§b. Styrelsen föreslår årsmötet 
att godkänna ändringar i reglementessamlingen 

enligt bilagesamlingen. 

 

Carolina Lund ändringsyrkar 

Att ta bort paragraf 1.2 ur reglementessamlingen 
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Att ta bort benämningen utskottsordförande ur 

paragraf 1.2 samt 3.1 och istället ändra benämning 

till ställföreträdare där den valde är nominerad av 

en utskottsmedlem och invald av styrelsen där 

ställföreträdaren då sitter under en temporär tid. 

 

- Röstar för att gå vidare till diskussion 

- 19.20 Linnea Andersson lämnar 

 

Victor Vennerström tilläggsyrkar 

Att lägga till ett medaljreglemente enligt bilaga 1. 

 

Andreas Brandow föreslår årsmötet 

 att ålägga styrelsen till nästa årsmöte att 

presentera en punkt om projektgrupper i 

reglementessamlingen. 

 

Carolina Lund motyrkar 

Att nuvarande styrelse ska revidera punkten till 

nästa år styrelse och årsmöte. 

 

-Punkt (10b) ställs mot motyrkandet, motyrkandet finner avslag  

-Punkt (10b) ställs mot tilläggsyrkandet, tilläggsyrkandet 

finner bifall  

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att godkänna ändringar i reglementessamlingen 

enligt bilagesamlingen med nämnda ändringar. 

 

Årsmötet beslutar 

att godkänna ändringar i reglementessamlingen 

enligt bilagesamlingen med nämnda ändringar enligt 

punkt (12d). 

att ta bort paragraf 1.2 ur reglementessamlingen 

att ta bort benämningen utskottsordförande ur 

paragraf 1.2 samt 3.1 och istället ändra benämning 

till ställföreträdare där den valde är nominerad av 

en utskottsmedlem och invald av styrelsen där 

ställföreträdaren då sitter under en temporär tid. 

att lägga till ett medaljreglemente enligt bilaga 1. 

att ålägga styrelsen till nästa årmöte att 

presentera en punkt om projektgrupper i 

reglemtessamlingen. 

 

 

 

§11. VAL AV TRE (3) LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN 
    

Styrelsen föreslår årsmötet 

att välja Jacob Gärdfors till ledamot för 

valberedningen under verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

Årsmötet beslutar 
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att välja Jacob Gärdfors till ledamot för 

valberedningen under verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att välja Carolina Lund till ledamot för 

valberedningen under verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

Årsmötet beslutar 

att välja Carolina Lund till ledamot för 

valberedningen under verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att välja Andreas Brandow till ledamot för 

valberedningen under verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

Årsmötet beslutar 

att välja Andreas Brandow till ledamot för 

valberedningen under verksamhetsåret 2019 / 

2020. 

 

§12. DISKUSSION 
 
Diskussion stadgar: 

§a. Konsensus: 

- Ta bort Luleå Tekniska Universitet ur paragraf 2 

- Specificera medlem under paragraf 4.3 

- Ändra från befogenhet till uppdrag under paragraf 7.1.1 

- Ändra till föregående styret under paragraf 7.1.3 a. 

- Flytta punkt h) i paragraf 7.1.3 till 7.1.4 

- I paragraf 7.1.3 samt 7.1.4 göra en ändring på  

 

§b. Definition av medlem 

Konsensus: Medlem anses man vara då man betalar 

kåravgiften, studerande eller inte. 

 

§c. Borttagning av överflödiga ord 

Ska överflödiga ord kunnas ta bort ur stadgarna samt 

reglementessamling utan att ett årsmöte behöver kallas? 

Konsensus: Borttagning av ord ska kunnas göra utan att 

ett årsmöte kallas så länge innebörden av innehållet inte 

ändras. Ändringar måste dock presenteras på nästa 

årsmöte. 

 

Diskussion reglementessamlingar: 

§d. Konsensus: 

- Ta bort projektutskottet. 
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- Ta bort reseansvarig under evenemangutskottet i 

paragraf 3.2 och istället införa ett reseutskott. 

 

§13. MÖTETS AVSLUTANDE 
 Mötet avslutas: 20.35 
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Bilaga 1 

 

Medaljreglemente 

Arktis har tre typer av medaljer som används av olika delar av 

organisationen på evenemang av finare karaktär. 

 

Medalj ska sitta på vänster bröst alternativ vänster midjeband och 

får ej användas i kombination med annan medalj från Arktis. 

 

Styrelsemedalj 

Styrelseledamot får använda silvrig medalj under sitt verksamhetsår. 

DEnna lånas från föreningen och återlämnas vid utträde ur styrelsen 

eller vid färdigt verksamhetsår. 

 

Utskottsmedalj 

Utskottsledamot får använda bronsmedalj under sitt verksamhetsår. 

DEnna lånas från föreningen och återlämnas vid utträde ur föreningen 

eller vid färdigt verksamhetsår. 

 

Engagemangsmedalj 

Vid färdigt verksamhetsår kan tidigare engagerad köpa ut en guldig 

medalj från föreningen för en kostnad av 50kr. Engagemangsmedalj får 

endast användas av tidigare engagerad.  

 

-Victor Vennerström 
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