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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
PROTOKOLL VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnat kl. 12.00

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

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING

- Ordförande (ej närvarande)

- Vice ordförande

- Ekonomiansvarig

- Utbildningsansvarig (ej närvarande)
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- Eventansvarig (ej närvarande)

- Reseansvarig
- ska ringa bussbolag i veckan, inget är helt bokat

men vi har fått offert dock inget mer svar efter
det.

- Näringslivsansvarig
- A-tävling

- ska höra vidare med dem som ansvarar för det.
ska försöka få med umeå universitet också.

- G-arb
- lunchföreläsning med geo nu på onsdag. ska vi

dela det vidare? Felix kollar vidare på
detta.

- Lunchföreläsning med Lindbäcks
- planerar för att vi har 30 garanterade

luncher till dem första som kommer. Utöver
det får alla som får plats komma och kolla.

- Informationsansvarig
- lägger upp de bilder vi har från mordsittningen på

facebook och instagram.

- Administrationsansvarig

§ 10. DISKUSSION
- Slack (Moa)

Ska vi fortsätta?
- fungerat bättre senaste veckan men ändå inte jättebra.

Skulle workplace vara ett bättre alternativ att testa?
vi testar att börja använda workplace, geosektionen
använder även workplace mycket och det fungerar bra för
dem.

- Minikurser (Moa)
Sofia undrar om vi kan hålla i en kurs för gymnasieelever

- skulle gälla att hålla denna kurs och berätta lite om
arktis samt praktiskt arbete. är detta någonting vi vill
hålla i, det skulle isåfall äga rum 30-31 mars. Låter
intressant, vi kollar vidare på detta.

- Ljusmarknad (Ellen/Moa)
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Som ni kanske vet så är det just nu ljusveckan på Campus och
på onsdag kl. 18-21 kommer det hållas en mässa i ljusgården i
stil med nollemarkanden där man kan visa upp sig för
studenter, ha lite gött snack och sälja märken. Jag (Ellen)
kan stå där men undrar om någon mer vill/kan joina- eller
byta av mig? Tänker att vi kanske kan förbereda någon lek
också eller liknande så att det blir lite roligare.

- behövs nog inte jättemånga som står där men alla som kan
kommer dit.

- Branschkvällen (Carro)
Upplägg mer av ett mingel (typ vårmiddagen) istället för en
mässa.

- om det läggs till våren (mars/april) kommer det
troligtvis vara för sent att söka praktik. pratar med
företaget om att det blir mer av ett mingel där man
bland annat även kan bjuda in lärare och alumner.

- Geofika på fredag (Fanny)
När ska vi baka?

- på torsdag, alla som kan kommer. plats bestäms senare.
Vad vill vi baka

- chokladbollar (veganska och glutenfria)
- blåbärskaka i långpanna (laktosfritt)
- kärleksmums (laktosfritt)

- Workshop på tisdag
Workshop i biblioteket där vi bygger plusplus

- vi har inte får något svar från biblioteket så det blir
inget imorgon.

- STUK marknadsföring
- vi skriver att vi kan marknadsföra det om vi får något

för det. Moa skriver till dem.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT
Fastställande av datum för årsmöte 1

Wilma Karlsson föreslår styrelsen
att fastställa datum för årsmöte 1 till den
30:e November 2021
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styrelsen beslutar
att fastställa datum för årsmöte 1 till den
30:e november 2021

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

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.49




