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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
Moa Håkansson 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: Vilma Bobeck, Ellen Almgren, Adrian
Hultmark, Moa Håkansson, Fanny Erstam, Carolina
Lund, Felix Jansson, Tova Kärrman
Medlemmar: Hampus Gustavsson

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING

- Ordförande

- Vice ordförande
- Skapat grupp för alumner på Linkedin

- gruppen är skapad men administratörer måste
väljas.
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- Ekonomiansvarig (ej närvarande)

- Utbildningsansvarig
- kommer gå ut inbjudan idag om första programrådet.

- Eventansvarig
- Fulsittning 12/11 (planering, biljettsläpp,

marknadsföring)
- Håller på med planeringen, det mesta är

färdigt men några detaljer planeras vidare
för.

- Biljetter planeras att släppas i slutet av
denna vecka (40st biljetter exclusive
styret).

- Reseansvarig
- Boka buss

- Har bestämt oss för ett bussbolag, det blir
ca 2000kr dyrare än förra året.

- Näringslivsansvarig
- Lunchföreläsning

- Lindbäcks bokade den 8 december. Fanny bokar
lokal.

- Arkitekturtävling

- Informationsansvarig

- Administrationsansvarig

§ 10. DISKUSSION
- Arkitekturtävling (Carro)

Förslag ligger ute på slack
- Carro kan tänka sig dra i det, frågan är om vi kommer få

ett stort engagemang eller inte. Eventuellt om vi
annonserar ett pris för att få ett större intresse.

- Redesign av hemsidan (Carro)
Jag kan uppleva att det är otydligt med nyheter på hemsidan
och att den inte känns så inbjudande och föreslår att bygga
om den.

- Hade varit bra men ingen som är jätteduktig på det just
nu, men absolut något vi kan kolla på.
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- Fulsittning (Vilma)
vad behöver fixas

- kommer behövas mycket hjälp att förbereda på fredagen
och även att städa på lördagen.

- Kan behövas hjälp med att dela ut “roller/utmaningar”
till alla deltagare.

- Vi i styret är inte med och tävlar utan endast med och
hjälper till.

- Vi tar ett lunchmöte på fredag för att diskutera mer om
sittningen.

- Open Zurich (Moa)
Intresserad av att publicera sitt innehåll på vår
hemsida/blogg och vill ha vidare detaljer av kostnader osv

- Inget vi planerar för, kan eventuellt vara scam.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT

§ 13. NÄSTA MÖTE
8 november kl. 12.00. Fysiskt möte i något klassrum.

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.48
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