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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
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, Karin Drake, Ellen
Almgren, Adrian Hultmark, Fanny Erstam, Felix
Jansson, Tova Kärrman

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING

- Ordförande

- Vice ordförande (ej närvarande)

- Ekonomiansvarig

- Utbildningsansvarig
- Haft programrådsmöte
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- Tog upp om dem som är med i programråd kan få
kompensation för det, ska tas upp med kåren
vidare.

- Hans ska gå i pension.
- Diskuterat om vi ska bjuda in lärare till

finsittningen till våren.

- Eventansvarig
- Har diskuterat sittning med sten

- Preliminärt bokat 4:e mars.
- Diskuterat finsittningen till våren, har börjat spåna på

ideer på tema.

- Reseansvarig
- Vill ha ett möte med Ellen och Hampus ang Ishotellet

- På torsdag under lunchen.
- Inväntar faktura från bussbolag

- Har mailat och ringt men inte fått svar.

- Näringslivsansvarig (ej närvarande)

- Informationsansvarig

- Administrationsansvarig
- 131 kr/h till privatperson, ej till sektion/föreningar

om vi vill marknadsföra icehotel? vi kan göra collage
eller köra live.

- Ellen ansvarar för det själv eller delar på det
med någon annan. Ville hålla ett kort möte med den
som är ansvarig kring riktlinjer och vidare.

- Vem vill - en hel vecka där man presenterar vad man gör
som student.

- Ellen föreslog att man kan göra det under nolle-p
men vi kanske kan ta det nu till våren när vi
rekryterar. Vi återkommer att vi är intresserade
att göra det under vår rekryteringsperiod.

- Minikurserna vi skulle hålla i ställdes in, vill vi
fortfarande vara involverade på något sätt ska vi
kontakta dem. Digital ambassadör?

- Vi är intresserade, vi får dubbelkolla exakt vad
det gäller och vad det kommer att krävas av oss.
Ellen kontaktar Sofia.

- Dem söker ambassadörer, för att hitta ansökan sök på
webben - digital ambassadör.
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§ 10. DISKUSSION
- Icehotel (Adrian)

Några har fått förhinder, kan ej följa med till Ishotellet.
Hur gör vi?

- Har mailat icehotel om vi kan avboka vissa biljetter och
få dem återbetalda eller inte men har inte fått svar än.
Vi inväntar svar innan vi går ut med mer information.

- Bussdirektiv (Ellen)
Restriktionerna har lättat, hur gör vi?

- Vi går efter vad myndigheterna säger så vi sätter inget
krav på vaccinpass, munskydd och liknande. Däremot kan
vi uppmana till det och påminna om att inte komma om man
är sjuk.

- Ingånstartsmäte (Ellen)
påminnelse om att vi ska ha ett igångstartsmöte imorgon med
sektionen kl 18.30.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

- Hur gör vi med programtröjorna? (Wilma)
Felix kan försöka fixa det om han får alla filer.

§ 12. BESLUT

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

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.37


