
ARKTIS PROGRAMFÖRENING

VECKOMÖTE 4 APRIL 2022

ORDFÖRANDE: ____________________________

SEKRETERARE: ____________________________

JUSTERARE: ____________________________



Protokoll 2

Dokumentdatum: 2022-04-04
Utskriftsdatum: XXXX-XX-XX

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
Moa Håkansson vald till justerare

§ 3. MÖTETS BEHÖRIGHET
Mötet finnes behörigt

§ 4. PUBLICERING AV TIDIGARE HANDLINGAR
Inga tidiga handlingar har publicerats

§ 5. PUBLICERING PÅ INTERNET
Godkändes att mötesprotokollet publiceras på Arktis
hemsida

§ 6. NÄRVARANDE
Styrelse: Karin Drake, Ellen Almgren, Adrian
Hultmark, Moa Håkansson, Fanny Erstam, Carolina
Lund, Felix Jansson

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING
- Ordförande

- Sektionsmöte 3 imorgon tisdag.

- Vice ordförande
- Skapat en alumngrupp på Facebook.

- Gått över från linkedIn till facebook.
- Mailat Sofia angående programvarprogramfika.

- Intresse finns, ska kontakta henne igen.

- Ekonomiansvarig (ej närvarande)

- Utbildningsansvarig (ej närvarande)
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- Eventansvarig
- Försöker leta lokal till finsittningen.

- Reseansvarig
- Mejlat Sara Kulturhus.
- Mejlat sj.

- kollar på bussresa ist.
- Datum: 30:e april eller 7:e maj.

- kollar vidare på 7:e maj.

- Näringslivsansvarig
- Mail Glenn Berggård, vill vi vidarebefordra det?

- Vi vidarebefordrar det.

- Informationsansvarig
- Har jobbat med bilderna för programtröjorna.
- Har lagt ut inlägg om rekrytering.

- Administrationsansvarig

§ 10. DISKUSSION
- Sara kulturhus (Adrian)

Finns det intresse för resan tro? hur ska vi marknadsföra?
Två frågor har dykt upp i mitt huvud. Funderar på om folk
kommer vara taggade, Sara kulturhus vara väldigt fotogeniskt
likt icehotel så det kan gå att skapa ett intresse om vi
marknadsför det rätt. Hade själv gärna åkt dit!

- Kommer få mer svar till veckan, och sedan skickar vi ut
en intresseanmälan. Kollar vidare på om vi kan göra det
på söndagen 8/4.

- Programtröjorna (Ellen)
Hur går det? Hade varit skönt att hinna klart så att folk kan
köpa innan sommaren.

- Felix håller på med filerna. Eventuellt att vi kan
beställa fler tajts samtidigt som tröjorna.

- Intervjuer (Ellen)
Fått svar av Linh, Karin och Christoffer att de vill komma på
intervju. Måste boka in tid för dessa, vilka kan/när? Även
fått svar från Anton.

- Eftersom Anton inte kan sitta hela nästa verksamhetsår
blir det problematiskt.
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- Evenemang med SWECO (Carro)
Tankar om vid ev. casekväll med Sweco: finns det några tider
som skulle fungera bättre än andra?

- Kollar vidare på detta.

- Alumngrupp (Moa)
Vilka Ska få vara medlemmar (endast alumner, snart alumner,
alla studenter)
Vilket material vill vi visa i gruppen?

- Vi börjar med att alumner och dem som läser femte året
får vara med.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT

§ 13. NÄSTA MÖTE
11 april kl. 12.00. Fysiskt möte i något klassrum.

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.56


