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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
PROTOKOLL VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnat kl. 12.01

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERARE
Ellen Almgren vald till ordförande
Fanny Erstam vald till sekreterare
Felix Jansson 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, Ellen Almgren, Adrian
Hultmark, Moa Håkansson, Fanny Erstam, Carolina
Lund, Felix Jansson, Tova Kärrman
Medlemmar: Anton Hjertquist, Bálint Kis

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING

- Ordförande

- Vice ordförande

- Ekonomiansvarig
- Uppdatering ekonomi
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- Ser bra ut.
- ABF

- Ska skicka mail så att vi får tillgång till
studiecirklar.

- Privata utlägg
- Ska fixa det till nästa vecka.

- Canva
- Har köpt Canva pro nu, vi har en månads

gratisperiod innan det börjar dras pengar.

- Utbildningsansvarig
- Deadline för att söka kurser på fredag

- lägger upp om detta på instagram.
- Bindningsmaskin bibliotek

- Biblioteket kan själva inte stå för
förbrukningskostnader, därav får vi
föreningar ansvara och sälja/dela ut
förbrukningsmaterial.

- Eventansvarig (ej närvarande, reseansvarig rapporterar)
- Björsbyn bokad 13 november för fulsittning

- Klart med lokal, har mordsittning med
maffiatema som förslag.

- Eventgruppen planerar vidare under nästa vecka
- Planerar för hur det praktiskt kommer att

fungera under kvällen. Börjar även planera
för att beställa märken till sittningen.

- Reseansvarig
- Fått offert från flera olika bussbolag

- 13 700 kr inklusive moms från det billigaste
bussbolaget.

- Räknat på ungefärliga kostnader, dessa överstiger
budgeten med råge.

- Ser ut att bli dyrare än tidigare år vilket
leder till att vi i så fall måste höja
biljetterna till resan. Vi kan eventuellt
även söka bidrag från SBN.

- Näringslivsansvarig
- Kontakt med företag

- Har haft svårt att få tag på företag,
fortsätter kontakta fler. Har fått svar av
ett företag som eventuellt är intresserade.
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- Informationsansvarig
- Utskott

- eventuellt en intresserad till info-pr
utskottet.

- Canva
- Kollar på om man kan spara och schemalägga

inlägg där.

- Administrationsansvarig

§ 10. DISKUSSION
- Film från A-grillen (Wilma)

Hur går det?
- Dem som kan börjar kolla på att fixa videon, har inte

börjat med den än.

- Programtröja (Wilma)
Vi har fått in ett förslag på programtröja. Hur går vi
vidare?

- Vi har bara fått in ett bidrag, ska skicka
offertförfrågan angående vad de olika modellerna kan
komma att kosta.

- Häng på STUK (Wilma)
Nu i LP2 börjar allt på plats igen. Många kanske tycker det
är jobbigt. Så tänkte att vi kanske kunde ordna häng på STUK
en onsdag där vi bjuder in alla våra medlemmar och hittar på
lite roliga aktiviteter så att man kan umgås och lära känna
nytt folk. Förslagsvis den 3 november då det är ovvepub eller
den 10.

- Låter bra, vi kollar vidare på detta. Wilma mailar stuk
om det är ledigt 3 november.

- Workshop/teambuilding (Carro)
Jag anser att att det hade varit bra att ha en
workshop/teambuilding med oss i föreningen med t.ex. sätta
upp spelregler och öka förståelsen för de olika posterna. Ser
gärna att man kan hänga eller gå till STUK efteråt :)))

- Vi kör en workshop tisdag 12 oktober kl. 15.00.

- Sponstips (Adrian)
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Icehotel lär bli väldigt dyr och det kommer inte gå att ta
400 kronor som tidigare. Tänkte därmed testa att sträcka mig
ut till lite olika företag. Behöver tips.

- Vi kan söka spons från SBN, men kollar vidare på om vi
även kan söka spons från företag exempelvis all office.

- Praktik- och utbyteskväll (Ellen)
Tog upp detta med sektionen enligt tidigare diskussion och
fick bra respons från styrelsen. De tog det vidare med skolan
men de har inget intresse av en sådan kväll och ser inte
behovet som vi ser. Tydligen finns redan all info ute enligt
dem. Förslag: Att vi gör en egen infokväll med alumner.

- Något som låter intressant, eventuellt samtidigt som vi
håller häng på stuk?

- Arkitekturtävling
Fått mer info av Sofia. Hur vill vi gå vidare?

- Carolina kollar vidare på ett förslag som vi sedan kan
utgå ifrån och avgöra om vi ska hålla i tävlingen eller
inte.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT
Val av en st (2) utskottsledamöten

Valberedningen föreslår styrelsen
att välja Anton Hjertquist till event-
utskottsledamot för verksamhetsåret 2021 / 2022.

styrelsen beslutar
att välja Anton Hjertquist till event-
utskottsledamot för verksamhetsåret 2021 / 2022.

Valberedningen föreslår styrelsen
att välja Bálint Kis till info- utskottsledamot
för verksamhetsåret 2021 / 2022.

styrelsen beslutar
att välja Bálint Kis Hjertquist till info-
utskottsledamot för verksamhetsåret 2021 / 2022.

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

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.56
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