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ARKTIS PROGRAMFÖRENING 

PROTOKOLL VECKOMÖTE 

 
§ 1. MÖTET ÖPPNAS 

Mötet öppnat 12.01 
 

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERARE 

Ludvig Lundin vald till ordförande 

Elin Modig vald till sekreterare  

Moa Håkansson vald till justerare 
 

§ 3. MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet finnes behörigt. 
 

§ 4. PUBLICERING AV TIDIGARE HANDLINGAR 

 

§ 5. PUBLICERING PÅ INTERNET 

 

§ 6. NÄRVARANDE 

Styrelse: Ludvig Lundin, Stina Röken, Jacob Gärdfors, Wilma 

Karlsson, Elin Modig, Moa Håkansson, Fanny Erstam, 

William Ekström, Oskar Lönn 

Medlemmar:  
 

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING 

 
§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Dagordning fastställd 
 

§ 9. RAPPORTERING 

- Ordförande 

 

- Vice ordförande 

 

- Ekonomiansvarig 

Utbetalningar 

- Redovisning ekonomi 

- Efter varje termin, sammanställning av 

ekonomi, börjas när ekonomiansvarig får 

tillgång till banken. 

- Betalsätt 

- Bonsai, iZettle, Swish 

- Olika kostnader för bonsai pay och 

swish. IZettle kostar 200 kronor att 

köpa in, plus 1,85 % per transaktion, 

möjligtvis mindre. Det mest ekonomiska 

alternativet.  
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- Utbildningsansvarig 

 

- Eventansvarig 

- Pepparkakhustävling 

- Inte som tidigare år, mysig julkväll med 

pepparkakshustävling på plats. 

- Julbord internt 

- 11-12 December preliminärt datum. 

 

- Reseansvarig 

- Pågående kontakt med bussföretag, studiebesök till 

Skellefteå, skidresa, angående kostnader. 

 

- Näringslivsansvarig  

- Datum för Bransch kvällen kommer eventuellt att 

flyttas fram. 

- 9 November,föreläsning med Borga group Ab.  

 

- Informationsansvarig 

- Fått en påminnelse om en obetald faktura från 

allOffice på 13 546 kr med fakturadatum 2020-09-24 

- Informationsansvarig utskott under 

geosektionen hade möte angående bland annat 

samarbeten.  
  

- Administrationsansvarig 

 

§ 10. DISKUSSION 

- Valberedning (Wilma) 

- Innan årsmöte 1 i läsperiod 2 måste en valberedning 

tillsättas på cirka 3 personer. 

- Sociala medier 

- Marknadsföring av andra föreningar. Ombedd av 

geosektionen, finns krav? Tas vidare till nästa geomöte. 

 
§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR 

 

§ 12. BESLUT 

Wilma Karlsson, ELin Modig och William Ekström anmäler jäv i 

beslutet. 

- Utbetalning från fonden för studiesocialt främjande  

Oliver Rékard söker i enlighet med paragraf §4.2 i 
reglementessamlingen 500 kr ur fonden för studiesocialt 
främjande. 
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“Vi inom samhällsbyggnad & civilingenjör arkitektur, årskurs 

2, söker bidrag på 500 kr enligt paragraf 4.2 “Fonden för 

studiesocialt främjande” i reglementessamlingen. Syftet med 

det här bidraget är att främja sammanhållningen inom årskursen 

samt de studiesociala aktiviteter under rådande situation. 

Bidraget kommer att gå till hyra av lokal samt pynt.” 

 

Ludvig Lundin föreslår styrelsen 
att godkänna Oliver Rékards  bidragsansökan på 500 kr i syfte 
att köpa pynt och betala lokalhyra. 

 

Styrelsen beslutar  

att godkänna Oliver Rékards  bidragsansökan på 500 kr i syfte 
att köpa pynt och betala lokalhyra. 

 

  

§ 13. NÄSTA MÖTE 

Måndag 2 November, 12.00 i E232 
 

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutat 12.42 


