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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
PROTOKOLL VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnat kl. 12.03

§ 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
Publicering fram till slutet av januari har gjorts

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

§ 6. NÄRVARANDE
Styrelse: Adrian Hultmark, Moa Håkansson, Fanny
Erstam, Carolina Lund, Felix Jansson
Medlemmar:

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING
- Ordförande (ej närvarande)

- Vice ordförande
- Programfikat gick bra.

- Ekonomiansvarig (ej närvarande)

- Utbildningsansvarig (ej närvarande)

- Eventansvarig (ej närvarande)
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- Reseansvarig
- Blir ingen resa till skellefteå, får inte tag på

dem.

- Näringslivsansvarig
- Luleå kommun

- Är intresserade av att använda vårt
kontaktnät men är inte villiga att betala
något för det. Eventuellt kan en föreläsning
anordnas efter sommaren med dem.

- Karriärsteget
- Tänkte börja förbereda inför det för nästa

verksamhetsår.

- Informationsansvarig
- Strumpor och programtröjor

- Filerna till programtröjorna kommer
troligtvis snart vara klara.

- Intresserade av att beställa strumpor med
arktislogga på.

- Administrationsansvarig

§ 10. DISKUSSION
- Inriktningskväll (Moa)

Bestämma datum.
- 11 maj.

- Intervjutider (Ellen)
Behöver boka in en intervjutider för de som svarat, dessa är:
Julia Persson Ark 1, ingen speciell post. Kan komma på
intervju from 26/4 och framåt.

- Felix och Adrian kan ta intervjun under lunch på tisdag
denna vecka, kl.12.00 i B06 i bibblan.

Hanna Tönnesson Stefors Ark 2,
Näringsliv/Ubs/Admin/Event/Rese
Hade inga speciella önskemål på tid.

- Fanny och Moa kan ta intervju under lunch på onsdag
denna vecka, kl.12.00 i B05 i bibblan.

Matilda Frejd Ark 2, Ubs/Admin/Event
Kan imorgon och framåt.

- Fanny och Moa kan ta intervju under lunch på torsdag
denna vecka, kl. 12.00 i B05 i bibblan.
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- Årsmöte (Ellen)
Vi bokade prel. in Årsmöte 2 den 18/5, ska vi spika detta
datum eller flytta fram?

- Det blir för sent att flytta fram det så vi spikar 18/5.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR
- Intervjuer.

- Vissa har varit lite irriterade över att vi inte skickat
mail till alla, detta måste vi kolla vidare på.

- Felix kan inte längre vara med på måndagsmötena framöver då
han måste gå på möten med Print ist.

§ 12. BESLUT

§ 13. NÄSTA MÖTE
2 maj kl. 12.00. Fysiskt möte i något klassrum.

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.36




