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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
PROTOKOLL VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnat kl. 12.05

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERARE
Moa Håkansson vald till ordförande
Fanny Erstam vald till sekreterare
Tova Kärrman 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, Adrian Hultmark,
Moa Håkansson, Fanny Erstam, Felix Jansson, Tova Kärrman

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING

- Ordförande (ej närvarande)

- Vice ordförande
- Lösenord/användarnamn - dokument

- skrivit in alla som låg ute på driven i ett
samlat dokument. Ligger under mappen Vice
ordförande nu men flyttas sedan.

- Ekonomiansvarig
- Fakturering
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- Betalat fakturor men behöver hämta några i
expen.

- Privata utlägg
- ska betala ut dem när det är färdigt.

- Skatteverket
- Trodde först att vi var tvungna att deklarera

men det behövs inte. Skatteverket har fel
verksamhetsår jämfört med oss så vi måste ha
ett nytt årsmöte för att kunna skicka in ett
nytt bokslut. Behöver exempelvis ny
verksamhetsberättelse från förra året.

- Swedbank
- Beställt bankkort.

- ABF
- Behöver personnummer från styrelsen så att vi

kan rapportera till abf.

- Utbildningsansvarig
- Presentation för ettorna imorgon.

- Tova hämtar ettorna direkt efter deras första
lektion och guidar dem till arklabbet där vi
ska hålla presentationen.

- Haft möte med geos utbildningsansvariga.
- prat om att ha gemensam tentastuga för hela

geo.
- Kommer att vara utbildning för dem som sitter

som programråd.

- Eventansvarig
- Geo eventutskott möte.

- Gick igenom vilka planer som finns inom
sektionen, likt det som har gjorts innan
corona. Eventuellt en grillning med sektionen
6:e oktober, kanske även eventuellt
ovveinvigning.

- Reseansvarig

- Näringslivsansvarig (ej närvarande)

- Informationsansvarig
- Ska börja med workshopsuppdatering från workshopen

förra veckan. Planerar för ett närmare arbete med
geo.
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- Planerar för att rösta in utskottsmedlemmar nästa
vecka.

- Administrationsansvarig
- kontaktat servicepoint.

- Har fått svar om att jag ska kunna boka
klassrum men verkar inte ha tillträde till
alla så ska kontakta dem igen.

§ 10. DISKUSSION
- Bokföringsprogram (Wilma)

Jag vill införskaffa ett bokföringsprogram till förening
vilket underlättar mycket både tidsmässigt och även för nästa
kassör. Har tittat på två olika; Speedledger som tillhör
Swedbank (169:-/mån ex. moms) och Visma som sektionen
använder (149:-/mån ex.moms). Är det något värt att
införskaffa?

- Just nu för vi bara bokföring i ett excelark och det
hade underlättat om vi införskaffade ett
bokföringsprogram. Verkar rimligt, kan söka för abf och
får vi det godkänt går vi plus minus noll i slutet av
året för den utgiften. Kollar vidare på skillnaden
mellan de olika alternativen.

- Intern workshop + teambuilding? (Carro)
Skulle kanske vara bra att ha en teambuilding snart där vi
även kan skriva ihop våra spelregler, samt trevligt att
hänga! Tidigare år har gamlingar hållit i en workshop också
vilket kanske skulle vara intressant där man mer lär sig om
det olika posterna och funktioner i föreningen?

- Låter bra, datum bestäms närmare och exakta detaljer om
hur det ska gå till.

- eventuellt dela det i två och köra teambuilding med
styrelsen och en internsittning tillsammans med
gamlingar.

- Halloweensittning (Vilma)
Datum? 30:e tentaröj? Helgen efter olämpligt?
Björsbyn går att boka nu, men totalt fullbokad och hon svarar
inte alls (högt tryck med andra sittningar, oktoberfester
osv). Inväntar svar från Blackis… Plan c?
Samarbete eller ej?

- Eventuellt planerar vi för att köra ett event under
allhelgonahelgen. Planerar för en gemensam sittning
tillsammans med någon annan förening men börjar med att
försöka boka upp en lokal.
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§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR
- Arkitekturtävlingen vi fått förfrågan om att

vidarebefordra.
- Hör med geosektionen om vad vi eventuellt kan ta

betalt för att promota arkitekturtävlingen och
liknande som kan komma upp i framtiden.

- Tentastuga
- Försöka fixa spons för fika och dylikt för en

gemensam tentastuga.

§ 12. BESLUT

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

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.51
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