
ARKTIS PROGRAMFÖRENING

VECKOMÖTE 31 JANUARI 2021

ORDFÖRANDE: ____________________________

SEKRETERARE: ____________________________

JUSTERARE: ____________________________



Protokoll 2

Dokumentdatum: 2021-01-31
Utskriftsdatum: XXXX-XX-XX

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
Karin Drake 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, Karin Drake, Ellen
Almgren, Adrian Hultmark, Moa Håkansson, Fanny
Erstam, Carolina Lund, Felix Jansson, Tova Kärrman

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING

- Ordförande
- Haft workshop med geostyret

- Vice ordförande
- Har bokat in ett möte med Erika på studentrekryteringen

- Nu på torsdag kl. 12.00.
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- Ekonomiansvarig
- Har ca 42 000 kr på kontot just nu.

- Utbildningsansvarig

- Eventansvarig
- Ska ha möte med STEN idag om sittning. 15 års sittningen

planeras för att hållas senare i vår.

- Reseansvarig
- Ska läggas ut info på sociala medier om vad som gäller

inför resan till helgen.

- Näringslivsansvarig
- Lunchföreläsning 26/1 m. Lindbäcks

- 17-20 deltagare
- Föreläsningen var lyckad och uppskattad
- Studiebesök till Lindbäcks eventuellt i maj

- Informationsansvarig
- Funderar på att göra ett arkshot-märke.

- Administrationsansvarig

§ 10. DISKUSSION
- Märkesförsäljning (Ellen)

Kommer ske en till märkesförsäljning likt den i höstas för de
nya nollorna den ⅔. Vill vi vara med? Och isåfall har vi
märken?

- Eventuellt att geo säljer våra märken inte att vi har
ett eget bord.

- Geofika (Ellen)
Vi har geofika på fredag! Vilka kan baka? Vilka kan sälja?

- Vi bakar torsdag kväll, ca 16.30
- toscakaka (med vegansk-brownie)
- rulltårta
- silviakaka

- Karin och Felix är där kl 11.00 och startar kaffet.

- Igångstartsmöte (Ellen)
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Den 8/2 kl 18.30 kommer det ske ett igångstartmöte för de nya
i sektionen där ledningsgruppen gärna vill träffa oss i
programföreningarna och få ett ansikte på vilka vi är. Bra om
så många som möjligt kan gå, vilka kan?

- Alla kan förutom Fanny och Moa.

- Programtröjorna (Carro)
Hur är statusen kring programtröjorna?

- Har fått offert, har skickat ett nytt mail och frågat
hur det går men inte fått svar än.

- A-kitet (Carro)
Hur tänker vi inför A-kitet? När bör vi tillsätta en
projektledare för det?

- Vi bör göra det snarast. Vi kan fråga runt folk vi
känner samt lägga ut om ansökan på sociala medier.

- Teambuilding
Padel nu på fredag

- Ska vi boka en eller två banor? det kostar 360kr per
bana, vi bokar två.

- Teambuilding med hela geosektionen
- Kommer att hållas 26 eller 27 februari.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT

§ 13. NÄSTA MÖTE
7 februari kl. 12.00. Fysiskt möte i något klassrum.

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.45


