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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
PROTOKOLL VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnat kl. 12.04

§ 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
Publicering av tidigare handlingar fram till 2021-11-29
har gjorts

§ 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
Medlemmar: Oskar Lönn

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING
- Ordförande

- Vice ordförande
- Haft dialog med Sofia angående programfika och vi

har kommit fram till:
- I SBN:s fikarum.
- De står för fikat så länge HUL godkänner.
- Vi står för utskick av inbjudan, möblering,

framställning av fika och städning.
- Intervju med Karin.

- Intresserad av event, vice eller ubs.
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- Ekonomiansvarig (ej närvarande)

- Utbildningsansvarig

- Eventansvarig
- Planerar för att få fram ett koncept och boka

lokal för att hålla finsittningen till hösten.

- Reseansvarig
- Pratat med sara kulturhus, inväntar mejl.

- Ringde dem i fredags och det finns guidade
turer man kan köpa.

- Finns även en restaurang där som man kan boka
och göra ett eftermiddagsevent av det.

- Näringslivsansvarig
- Intervju med Linh.

- Var främst intresserad av info eller vice,
skulle även kanske kunna passa på ubs.

- Informationsansvarig
- Har marknadsfört på instagram och facebook.

- Administrationsansvarig

§ 10. DISKUSSION
- Mail Luleå kommun (Fanny)

Har skickat mail att dem vill ha workshop med våra medlemmar
för att få våra perspektiv på stadsutveckling, vill göra det
ganska snart. Något vi är intresserade av?

- Verkar som en intressant ide men lite oklart om vad
exakt det gäller. Dem som läser samhällsbyggnad läser
detaljplanering just nu vilket som skulle kunna vara
väldigt relevant. Carro hör av sig till dem om exakt vad
det hade inneburit för oss och våra medlemmar.

- Programfika (Moa)
Spika ett datum? Vill vi hålla i någon form av aktivitet?
Vem/vilka kan ställa upp och hjälpa till med
förberedelser/städning?

- Preliminärt onsdag 20/4, Moa kollar om datumet funkar
med Sofia.

- Som aktivitet skulle vi kunna ta med plusplus från
biblioteket.
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- Programtröja (Felix)
Dagsläge och om vi vill beställa mer?

- Ska försöka vektorisera bilderna denna veckan. Dem säger
själva att dem inte gjort tajts tidigare. Felix kollar
vidare på detta.

- Intervju Christoffer (Ellen)
Behöver boka in en intervjutid för honom, vem kan?

- Vi kollar i chatten när Wilma kan eftersom han är
intresserade av ekonomiansvarig.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT

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

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.38


