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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
PROTOKOLL VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnat kl. 12.08

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERARE
Moa Håkansson vald till ordförande
Fanny Erstam vald till sekreterare
Felix Jansson 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, Felix Jansson, Tova Kärrman

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING

- Ordförande (ej närvarande)

- Vice ordförande

- Ekonomiansvarig
- Betalat ut pepparkakshustävling

- Lyckats betala ut till alla förutom en.
- Pratat med banken
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- Finns ett problem med banken och Visma som måste
fixas.

- Påbörjat bokföring
- Pga av att vi snart ska ha extrainsatt årsmöte om

ca 2v påbörjas bokföringen i excel till årsmötet.
- Mejlat Sofia angående A-kit

- Pratat om hur vi kan få mer spons till A-kitet så
att studenterna får det så billigt som möjligt,
helst gratis.

- Planerat för tjejkväll med sektionen
- har planerat en tjejkväll på internationella

kvinnodagen med sektionen.
- Igångstartsmöte förra tisdagen

- pratade om vad sektionen gör, vad som är bra och
dåligt osv. fick reda på mycket under detta möte
som man annars inte får veta, skickar ut kallelse
och protokoll till samtliga föreningar så att alla
ska kunna ha koll på vad sektionen gör. gick
igenom praktiska saker som stadgar osv samt att vi
alla föreningar ska stötta varandra under geofika
genom att man som förening går dit varje fredag.

- Utbildningsansvarig

- Eventansvarig (ej närvarande)

- Reseansvarig
- Icehotel

- Var lyckat, var lite svårt med kommunikationen och
att hålla koll på alla. Informationsutskottet
kanske kan försöka kolla på att göra en film av de
filmsnuttar som togs under resan.

- Näringslivsansvarig (ej närvarande)

- Informationsansvarig
- Programtröja

- Ska kontakta Janneke härnäst.
- Rimtävling

- Samuel vann, vilket pris ska vi ge?
- Presentkort på ica för 100kr, Wilma fixar

det.
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- Administrationsansvarig

§ 10. DISKUSSION
- Samarbete med Alloffice? (Adrian)

Fick svar månader senare kring en samarbetesförfrågan till
Alloffice. Dom är intresserade att föra ett samarbete som
innebär marknadsföring i utbyte mot bättre priser.

- Mailade dem i oktober om de ville vara med och sponsra
resan till ishotellet. Svarade för ca en vecka sen så
var för sent att sponsra resan till ishotellet. Pratade
vidare om vi kan ha samarbete med dem där vi kan
marknadsföra dem för att få ytterligare spons till
exempelvis A-kitet eller andra resor. Känns lite svårt
att kunna få betalt i pengar för att vi gör
marknadsföring men eventuellt att vi kan ha ett annat
samarbete med dem. eventuellt att vi kan vara mellanhand
och sälja vidare material från dem till våra medlemmar,
exempelvis i samband med geofika eller lunchmöten.
Adrian kollar vidare på det.

- Rekrytering (Wilma)
- Vi bjuder på tårta och berättar om Arktis, vad vi gör,

vilka poster som finns osv för att försöka rekrytera
nya. Eventuellt att vi har någon tävling för att locka
folk. Vi kan börja med att lägga ut ansökan på sociala
medier och sedan köra “minglet” efter.

- Biblioteket (Fanny)
vad händer med det?

- 27:e januari skrev dem att vi kan ha ojämna veckor 16-19
samt även att vi ska hålla i en workshop under
vårterminen. Nu på torsdag har vi alltså tid, eventuellt
att vi marknadsför att vi kan bistå våra medlemmar med
hjälp i deras kurser. Felix marknadsför det. Eventuellt
att vi i framtiden kan bjuda in lärare till dessa pass.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT

§ 13. NÄSTA MÖTE
21 februari kl. 12.00. Fysiskt möte i något klassrum.
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§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.46


