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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
PROTOKOLL VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnat kl. 12.06

§ 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, Felix Jansson, Tova Kärrman
Medlemmar: Emil Tedeholm

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING

- Ordförande

- Vice ordförande
- Skickat ut inbjudningar till gruppen på Linkedin

- problematik med hur vi skickar ut
inbjudningar till gruppen. Verkar som att man
måste vara vän med dem man ska lägga till.
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- Ekonomiansvarig
- Pub-häng 8 december

- bokat pubhäng, alla får planera för att kunna
vara med och hjälpa till.

- behöver planeras inför eventet.
- ABF

- blir inget möte med ABF pga lite respons.

- Utbildningsansvarig

- Eventansvarig
- Biljettsläpp mordsittning

- biljetterna sålde slut på under en timme.
- Mer under disskussion

- Reseansvarig
- kontaktat bussbolag och AllOffice

- inget svar ännu.

- Näringslivsansvarig (ej närvarande)
- G-arb
- Arkitekturtävlingen
- Lunchföreläsning

- Informationsansvarig

- Administrationsansvarig

§ 10. DISKUSSION

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR
- Julkalender (Moa)

Ska vi ha julkalender, varje dag/bara på advent
- var väldigt lyckat förra året men har vi tid för det?

Eventuellt att vi lägger ut varje advent istället för
varje dag.

Vilket datum ska vi ha workshop/påbörja arbetet
- nu på torsdag i biblioteket pratar vi om det.

- Fulsittning (Vilma)
- Planen

- sittning nu på fredag. Alla får ett nummer när man
hämtar ut sin biljett, går ut på att inte bli
eliminerad och att själv eliminera så många som
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möjligt. Korv och mos är maten som kommer att
serveras.

- Släppa extra biljetter ja/nej?
- vi har tre stycken på väntelistan just nu men vi

har inga fler märken. Dem kan få köpa biljetter
till ett billigare pris och därmed inte få något
märke.

- Vad kan styret hjälpa till med
- dem som kan samlas senast 16.00, övriga kommer så

fort dem kan. Vi ska sälja biljetter onsdag lunch,
så många som möjligt får gärna vara där.

- Kvar att fixa
- designa drinkbiljetter, Felix kollar på detta.

- Slack (Ellen)
- Ska vi fortsätta?

- vi testar ett tag till.

- Minikurser (Ellen)
- Sofia undrar

- vi tar denna punkt nästa vecka.

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

Valberedningen föreslår styrelsen
att välja Hampus Gustavsson till informations -
utskottsledamot för verksamhetsåret 2021 / 2022.

styrelsen beslutar
att välja Hampus Gustavsson till informations -
utskottsledamot för verksamhetsåret 2021 / 2022.

Valberedningen föreslår styrelsen
att välja Karin Drake till event -
utskottsledamot för verksamhetsåret 2021 / 2022.

styrelsen beslutar
att välja Karin Drake till event -
utskottsledamot för verksamhetsåret 2021 / 2022.

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

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.46


