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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
Wilma Karlsson 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
Medlemmar: Anton Hjertquist

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING

- Ordförande
- Möte med kåren

- Tog upp gällande bidragsansökningar och Kåren
skulle själva kolla vidare på detta gällande
SBN.
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- Vice ordförande

- Ekonomiansvarig
- Möte med kåren angående A-kitet

- Kåren gick med på att betala halva summan av
bidraget, vilket var 5000kr.

- Utbildningsansvarig
- Två nya programrådsrepresentanter Civ ark 1, Olle

och Julia
- Presentationen gick bra och vi fick

programråd.
- Behöver även programråd från samhällsbyggnad.

Eventuellt presentation via zoom för dem.
- Bokat möte med biblioteket på måndag nästa

vecka kl. 13.00 angående bindningsmaskin.

- Eventansvarig
- Update geogrill 6/10

- Grillning med sektionen för alla under geo
där man kan köpa burgare. Troligtvis på
Heden.

- Möte med Adrian ang fulsittning
- Lokal väldigt svårt att få tag på. Eventuellt

om vi kan boka matsalen på porsön. Planerar
för att hålla sittningen den 12:e eller 13:e
oktober.

- Reseansvarig
- Fått priser från icehotel

- Frågat angående datum och priser och fått
klara svar på detta.

- Kontaktat kommunen ang. lokal för event. Behöver
inloggningsuppgifter hos kommunen

- Har kontaktat kommunen gällande att boka
eventuella lokaler likt matsalar osv, Lät
tillmötesgående. Vet ej vart
inloggningsuppgifterna ligger men det borde
gå att skapa ett konto.

- Näringslivsansvarig

- Informationsansvarig
- Workplace
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- Skaffat workplace med övriga info i geo.
- Facebook

- Påminnelse för programtröja har lagts ut.
- Prislista för sociala medier

- Har fixat en prislista.

- Administrationsansvarig
- Lokalbokning

- Strulade förra veckan men kontaktade dem igen
och nu fungerar det.

§ 10. DISKUSSION
- Informationskväll angående utlandsstudier samt praktik (Wilma)

Vet att många i vår årskurs har frågor angående hur
utlandsstudier och praktik fungerar, något man gärna hade
velat ha information om redan i våras. Hur funkar det? Kan
man göra båda? Hade uppskattats med en kväll där man går
igenom praktisk information om hur man kan kombinera dessa
två. Förslagsvis ha detta ihop med VOFF?

- Hade varit väldigt bra med en informationskväll om
detta, idag finns det ingen. Ellen tar upp frågan på
nästa styrelsemöte.

- Diskutera datum för Icehotel resan (Adrian)
Vill prata med styret om förslag på datum samt besluta om ett
preliminärt datum för Icehotel resan.

- Tidigare år har resan hållits i februari, tänker att vi
gör samma i år. Under någon helg, Lördag? Eventuellt i
början på februari och början på läsperiod 3. Planerar
preliminärt för att hålla resan den 12:e februari. Vi
lägger upp ett event på facebook för att kolla intresset
för hur många platser vi ska sälja, antingen boka en
eller två bussar?

- Meddelande från Daniel Strid (Moa)
Har som uppgift att designa ett visualiseringsprogram för
infrastruktur och stadsplanering och vill ha feedback från
studenter

- Inte särskilt relevant för oss, hänvisar till
facebookgrupper och liknande.

- Starta alumn-nätverk på Linkedin (Moa)
Tanken är att skapa ett nätverk där vi kan prata med alumner
om att komma och föreläsa om ex. vad de jobbar med,
utbildning osv. Alumnkvällen i fjol var väldigt uppskattad.
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Blir även ett sätt att engagera våra alumner i nuvarande
studenters studietid.

- Är Linkedin ett bra alternativ
- Underlättar om vi har en grupp på linkedin då vi

slipper gdpr. Har tidigare varit problem med SBN
då dem själva sagt att dem vill föra
alumnkontakten.

- Vem ska sköta det i framtiden (Vice?)
- Vice ordförande kan ha huvudansvaret för denna

del.
- Vart börjar vi

- Börjar med att göra en linkedin grupp, kan
eventuellt redan finnas en.

- Inlägg för sociala medier (Felix)
Vad vill vi ha?

- Att vi kan söka utskott vore bra att lägga upp. Lägger
upp vilket datum som är sista dag för att välja
inriktning för alla som går år 4 också.

- Fulsittning (Vilma)
Lokal svårt att boka, maffia-sittning svår utan bra lokal.
Köra på stark istället?

- Fokuserar på att få svar från kommunen om vi kan boka
några av deras lokaler.

- Intern teambuilding datum?
- Eventuellt bowla och äta på o'learys.

- Finsittning
Lokal

- Börja kolla på lokaler och datum redan nu så vi har en
lokal bokad. Planerar för att hålla den i mars någon
gång.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT

§ 13. NÄSTA MÖTE
4 oktober kl. 12.00. Fysiskt möte i något klassrum.

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.54
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