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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
Adrian Hultmark 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
- Geofika

- har geofika på fredag, diskuterar det vidare
under diskussion.

- Vice ordförande

- Ekonomiansvarig
- A-kit

- Avslag från sektionsfonden.
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- Bidrag SBN
- Vet ej hur det blir med bidrag än,

förhoppningsvis mer info snart.

- Utbildningsansvarig
- Allting är färdigt inför presentation för årskurs

ett. Mat är bokat och kommer att finnas på plats.
- varit i kontakt med biblioteket angående

bindningsmaskinerna. De kan stå för maskinen och
vi för förbrukningsmaterial.

- Mailat Jonny angående programråd men har ej fått
svar.

- Eventansvarig

- Reseansvarig

- Näringslivsansvarig
- Kontaktat företag men inte fått svar än förutom

från en som tackat nej.

- Informationsansvarig
- A-kid planschen är klar.

- Administrationsansvarig

§ 10. DISKUSSION
- A-kit (Wilma)

- Vi fick avslag på bidraget från sektionsfonden i förra
veckan. Vi får endast halva bidraget från tkl om
sektionen ger oss andra halvan. Detta är ett beslut som
tas på onsdag. Hur ställer vi oss? Ska vi vänta med att
dela ut a-kitet tills torsdag?

- packar A-kiten idag och planerar att lämna ut dem
i eftermiddag och resterande imorgon.

- Vi nämner att kåren varit med och sponsrat A-kitet
för att vi ska kunna ha möjlighet att få dem
pengarna sedan.

- Workshop torsdag (Wilma)
- Vi sa för två veckor sedan att vi sköt upp workshopen

till denna torsdag. Behöver att så många som möjligt kan
vara med!
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- Alla som kan kommer och är där kl.17-19.
Information läggs ut på vår instagram i veckan.

- Geofika (Ellen)
- vi har geofika på fredag. Vi gör morotskaka, något

brownie-liknande och bakar det på onsdag eftermiddag.
- Presentation för ettorna (Tova)

- Ellen förbereder en kort presentation och lägger upp på
Driven.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT

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

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.41
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