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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
PROTOKOLL VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnat kl. 12.03

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERARE
Ellen Almgren vald till ordförande
Fanny Erstam vald till sekreterare
Carolina Lund vald till justerare

§ 3. MÖTETS BEHÖRIGHET
Mötet finnes behörigt

§ 4. PUBLICERING AV TIDIGARE HANDLINGAR
Inga tidigare handlingar har publicerats

§ 5. PUBLICERING PÅ INTERNET
Godkändes att mötesprotokollet publiceras på Arktis
hemsida

§ 6. NÄRVARANDE
Styrelse: Wilma Karlsson, Vilma Bobeck, Ellen
Almgren, Adrian Hultmark, Moa Håkansson, Fanny
Erstam, Carolina Lund, Felix Jansson, Tova Kärrman

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING

- Ordförande

- Vice ordförande

- Ekonomiansvarig
- Uppdatering ekonomi

- Ekonomin ser bra ut.
- A-kit
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- Sålt 46 av 50. Förhoppningsvis leverans av
resterande delar snart. Förhoppningsvis kan
vi även dela ut dem på måndag. Fått beviljat
bidrag för A-Kit.

- ABF
- Kolla på vad som kan tänkas behövas till

studiecirklarna, exempelvis canva pro
och/eller liknade som vi sedan kan få bidrag
för från ABF.

- Workshop bibliotek
- Planerar för att hålla första workshopen

angående programtröjor datumet som var tänkt.
Titta på marknadsföring för detta.

- Utbildningsansvarig
- Behöver två stycken programråd från dem som går

första året civilingenjör arkitektur. Kolla med
Hans om vi kan hålla en kort presentation under en
av hans föreläsningar. Eventuellt tisdag 21/9
mellan pass ett och två där vi kan bjuda på kaffe
och fika.

- Eventansvarig
- A-grillen 

- På onsdag från kl. 18.00, verkar vara ett
stort intresse enligt Facebook evenemanget.
Är planerat för lekar och tipsrunda.
Eventuellt pris genom gratisbiljett till
nästa fulsittning. För att vara med och tävla
måste man göra det individuellt.

- Sten samt Ted intresserade av samarbeten angående
sittningar

- Försökt att få tag på lokaler men har inte
hittat något bra än. Sten vill gärna
genomföra ”stark”-sittningen med oss i
Arktis. Ett annat förslag är att hålla en
”mord”-sittning under Halloween.

- Utskott
- Försöker få folk att bli intresserade av att

gå med i utskottet.

- Reseansvarig
- Vill gärna bland annat göra någon dagsutflykt och

planerar att kika närmare på detta. Eventuellt
kulturhuset i Skellefteå eller stadsflytten i
Kiruna. Kika även på att anlita arkitektfirma där
dem får presentera vad de arbetar med.
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- Näringslivsansvarig

- Informationsansvarig
- Från och med idag börjar vi med presentation av

styrelsen på instagram.

- Administrationsansvarig

§ 10. DISKUSSION
- A-grill (Vilma)

Kvar att göra: handla + förbereda lekar
- Vilma och Adrian handlar på tisdag.
- Alla som kan är med och håller i den. Ser

till att vi filmar och tar kort under kvällen
så att vi får in lite material.

- Sittning (Vilma)
Vad vill vi genomföra? Vad har vi för budget?

- Pratar om det på nästa möte.

- ABF (Wilma)
Ska vi fortsätta med ABF även i år?

- Vi fortsätter med det.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT

§ 13. NÄSTA MÖTE
6 september 12.00. Fysiskt möte i något klassrum.

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat 12.54
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