
Protokoll 2 

 

Dokumentdatum:  2020-11-11 

Utskriftsdatum: 2020-11-16 
ARKTIS PROGRAMFÖRENING 

PROTOKOLL VECKOMÖTE 

 
§ 1. MÖTET ÖPPNAS 

Mötet öppnat 12.01 
 

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERARE 

Fanny Erstam vald till ordförande 

Elin Modig vald till sekreterare  

Ludvig Lundin vald till justerare 
 

§ 3. MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet finnes behörigt 
 

§ 4. PUBLICERING AV TIDIGARE HANDLINGAR 

 

§ 5. PUBLICERING PÅ INTERNET 

 

§ 6. NÄRVARANDE 

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

Lundin, William Ekström, Oskar Lönn, Elin Modig, Moa 

Håkansson, Fanny Erstam 

Medlemmar: Malin Bernmark 
 

 

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING 

 
§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Dagordning fastställd 
 

§ 9. RAPPORTERING 

- Ordförande 

- Styrelsemöte Geo 

- Inget geofika eller några event från och med 

nu på grund av covid.  

- Coronatjöt 

- Underskrifter protokollen 

- Underskrifter från dokumenten sparas i expen. 

 

- Vice ordförande 

 

- Ekonomiansvarig 

- Swedbank 

- Papper ska skrivas på, samt protokollet från 

förra årsmötet.  
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- Utbildningsansvarig 

 

- Eventansvarig 

- Pepparkakshustävling 

- Julinternsittning 

- Malin kommer berätta under diskussion 

 

- Reseansvarig 

- Eventuella datum när resan blir av. 

 

- Näringslivsansvarig 

- Borga 

- Fler som kom än väntat, lyckad föreläsning.  

- Karriärsteget 

- Karriärsteget istället för bransch kvällen. 

Flera företag intresserad. 

- Möte geos arb 

- Skanska rundvandring 

- Poll på arktis engagerade, angående vilka som 

vill vara med på rundvandringen.  

 

- Informationsansvarig 

  

- Administrationsansvarig 

- Hemsidan 

- Företagsdelen, gammal info, uppdatera 

nyheterna. Allmänt börja använda sidan mer.  

 

§ 10. DISKUSSION 

- Geofika (Ludvig) 
Vilka kan baka? Vad? Var? När? Vilka är med på fredag? 

- Inställt. 

- Evenemang i allmänhet (Stina) 
- pga de nya restriktionerna 

- Inga evenemang när restriktionerna gällande 

covid är aktuellt.  

- Avvakta med finsittning tills vidare 

- Evenemang, pepparkakshustävling 

online/sociala medier är ett förslag.  

- Budget angående pepparkakshustävlingen 

- Resa Tree hotel april, maj?  

- Julinternsittning (Malin) 
- Inte aktuell innan årsskiftet på grund av covid.  
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§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR 

- PR, hur ska vi synas mer när det gäller valberedningen. 

Allmän marknadsföring av Arktis 

- Julkalender, workshop torsdag 19 November. 

 

§ 12. BESLUT 

- Företrädare gentemot banken 

Wilma Karlsson föreslår styrelsen 

att  utse Wilma Karlsson, samt Ludvig Lundin, 
eller den de sätter i sitt ställe, att 

oinskränkt företräda föreningen: 

var för sig 

två i föreningen 

i samtliga frågor 

för verksamhetsåret 2020/2021. 

 

Denna rätt innebär bland annat, men inte 

uteslutande, att företräda föreningen 

gentemot Swedbank AB samt att utse 

behörighetsadministratörer och 

företagsanvändare i föreningens internetbank. 

 

Styrelsen beslutar 

att  utse Wilma Karlsson, samt Ludvig Lundin, 
eller den de sätter i sitt ställe, att 

oinskränkt företräda föreningen: 

var för sig 

två i föreningen 

i samtliga frågor 

för verksamhetsåret 2020/2021. 

 

Denna rätt innebär bland annat, men inte 

uteslutande, att företräda föreningen 

gentemot Swedbank AB samt att utse 

behörighetsadministratörer och 

företagsanvändare i föreningens internetbank. 

 

 

  

§ 13. NÄSTA MÖTE 

16 november, 12.00 E232 
 

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutat 12.46 


