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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
DAGORDNING VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnas 19.32

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERARE
Hanna Tönnefors Stefors vald till ordförande
Karin Blom vald till sekreterare
Adrian Hultmark vald till justerare

§ 3. MÖTETS BEHÖRIGHET
Mötet finnes behörigt

§ 4. PUBLICERING AV TIDIGARE HANDLINGAR
Tidigare möte har publicerats

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

§ 6. NÄRVARANDE
Styrelse: Hanna Tönnesson Stefors, Karin Blom, Simon Melin,
Matilda Frejd, Julia Persson, Adrian Hultmark, Linh Paul

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING
- Ordförande

- Närvarat på Hitract onboarding med Geosektionen.
- Gjort Jeopardy! till klassrumsbesök.

- Vice ordförande

- Ekonomiansvarig

- Utbildningsansvarig
- Vi kommer delta på 5-TEK i höst.

- Eventansvarig
- Fått prisförslag samt menyförslag för finsittning
- Varit i kontakt med Sofia angående förslag av

personer att bjuda in till finsittning
- Bidrag från SBN
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- Reseansvarig
- Kontaktat räkkryssningen men det fanns tyvärr inte

möjighet att boka en hel båt. Frågan är om vi vill
köra teambuildning. Se diskussionen.

- Har fått pris från treehotel.

- Näringslivsansvarig

- Informationsansvarig

- Administrationsansvarig

§ 10. DISKUSSION

Kontaktuppgifter (Hanna)
- Alla behöver fylla i kontaktuppgifter i

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UXX-px8QT1-gyRPp
kxxOMLqaXzsnU69770BlVa1sz54/edit#gid=0

- NPG behöver dessa inför nolle-p
- Då har även vi varandras nummer

Chillgrill (Hanna)
- NPG vill anordna grillning för nollorna där flera

föreningar visar upp sig
- Söndag 28/8 11.00-14.00, sista dagen under nolle-p
- Vi vill delta!
- Hanna skickar in till NPG

Räkkryssning (Adrian)
- Ha som team building?
- Blir för dyrt

Tree hotel (Adrian)
- Kostar 350 kr för lunch och guidad tur per person
- Datum?
- Slutet på oktober så det inte krockar med finsittning

och tenta-p.
- Eller under våren?
- Adrian kollar på detta och återkommer

Jubileumsmärken (Hanna)
- Vi behöver fixa märken
- Märken enbart för sittningen? Eller jubileumet i

allmänt? Eller för båda?
- Linh kollar på detta
- Kristalltema

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UXX-px8QT1-gyRPpkxxOMLqaXzsnU69770BlVa1sz54/edit#gid=0(Hanna)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UXX-px8QT1-gyRPpkxxOMLqaXzsnU69770BlVa1sz54/edit#gid=0(Hanna)
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- Även beställa nya Arktis-märken?
- Behöver göra en inventering av vad som finns i expen
- Märken behöver beställas ca. en månad i förväg

Marknadsföring event (Hanna)
- Vi behöver börja marknadsföra A-grill och tree hotel via

Hitract
- Grafik till finsittning behöver fixas som kan användas

till Hitract, kristalltema

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

Hitract, betalningar:
- Simon har pratat med Skatteverket
- Skatteverket har skickat brev med det som behövs, borde

vara uppe till veckan
- Kommer till Luleå, någon i Luleå får skanna in det och

sedan skicka till Simon

A-kit:
- Vi bör ta tag i detta
- Någon bör beställa, någon kollar med Andrea om vad som

behövs
- Adrian kollar med förra styrelsen
- Hade varit bra om vi kunde dela ut under nollemarknaden
- Hanna mailar Andrea Luciani och kollar vad som behövs i

kitet

A-grill
- Sätta datum?
- Prel. 7/9-2022
- Bidragsansökan behöver skickas in till SBN
- Simon skickar bidragsansökan
- Finns budget från tidigare år för A-grill som kan kollas

igenom
- Adrian återkopplar på söndag

§ 12. BESLUT

§ 13. NÄSTA MÖTE

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 20.23


