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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
PROTOKOLL VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnat kl. 12.04

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

§ 3. MÖTETS BEHÖRIGHET
Mötet finnes behörigt

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

§ 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
- A-grill

- lyckat.

- Vice ordförande
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- Ekonomiansvarig
- ABF

- Behöver info från alla till att hålla
studiecirklar. Titta på datum när vi kan ha
möte med ansvarig på ABF.

- A-kit
- Har kommit leverans, väntar på en till som

borde komma i veckan. En del som inte fanns =
sänkt pris. Överlag ser det bra ut.

- Workshop biblioteket
- Skulle ha varit imorgon men är skjuten på

till nästa torsdag. Felix och Carolina fixar
marknadsföringsmaterial.

- SBN bidragsansökningar
- Numera får vi bara bidrag genom att göra

uppdrag för SBN.

- Utbildningsansvarig
- skickat mail till Hans och till sofia om

programråd. Söker fortfarande programråd till
årskurs 1. Pratar med Sofia om att fixa fika till
presentationen. Eventuellt prata med biblioteket
om att köpa in en bindningsmaskin för att binda
böcker mm.

- Eventansvarig

- Reseansvarig
- Hittat en kandidat till reseutskottet. Tänkte

kolla på om det går att ordna ett event/resa till
en utflykt i luleå skärgård. (eventuellt en räkbåt
om det går)

- Näringslivsansvarig
- Mailat företag för vidare kontakt

- väntar på svar.

- Informationsansvarig
- Fortfarande inte fått information och bilder från

alla till instagram. Finns mycket film från
A-grillen.

- Administrationsansvarig
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§ 10. DISKUSSION
- Sittning (Vilma)

- Vad vill vi genomföra? Vad har vi för budget?
- Kollar vidare på lokaler mm samt vilka

sittningar vi vill prioritera. Budgeten oklar
just nu beroende på hur det blir med bidrag
från SBN. En sittning tillsammans med
antingen TED eller STEN planeras för.
Majoriteten är för Halloween sittningen
helgen efter tentamensperioden.

- Utskottsmail (Carolina)
- Vem ordnar utskottsmail?

- Inloggningen till där man gör mail ligger i
någon matt på driven.

- A-kit (Wilma)
- A-kitet kan delas ut denna veckan! Vilken dag

anser ni passar bäst? Torsdag eller fredag? De har
inga föreläsningar alls på torsdag och har matte
innan lunch samt fältövning på fredag efter lunch.

- Torsdag lunch planerar vi för att lämna ut
dem. Onsdag lunch packar vi påsar.

- Arkitekturtävling (Ellen)
- Anordna en arkitekturtävling med Lugnviks

Hamnförening, vill/hinner vi göra detta?
- Kollar upp mer info men låter intressant.

Kolla om vi kan få betalt för det?
- A-grill film (Felix)

- Kollar på det, eventuellt kolla med någon som är
duktig på att redigera film.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT
Val av en st (1) utskottsledamöten

Valberedningen föreslår styrelsen
att välja Ludvig Lundin till näringslivs-
utskottsledamot för verksamhetsåret 2021 / 2022.

styrelsen beslutar
att välja Ludvig Lundin till näringslivs-
utskottsledamot för verksamhetsåret 2021 / 2022.

§ 13. NÄSTA MÖTE
Datum 13 september kl. 12.00. Fysiskt möte i klassrum.
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§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat 12.52
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