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PROTOKOLL VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnas kl. 12.02

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERARE
Hanna Tönnesson Stefors vald till ordförande
Jasmine Bahr vald till sekreterare
Matilda Frejd vald till justerare

§ 3. MÖTETS BEHÖRIGHET
Mötet finnes behörigt

§ 4. PUBLICERING AV TIDIGARE HANDLINGAR
Alla handlingar har publicerats på hemsidan

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

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

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING
Ordförande

- Organiserat och genomfört event under Nolle-P
- Assisterat i framtagandet av A-kit
- Referensgruppsmöte med ordförande inom geosektionen och

SBN
- Styrelsemöte med geosektionen

- Vice ordförande
- Planerat teambuilding
- Deltagit på klassgemenskap och Chill-grill under Nolle-P

- Ekonomiansvarig
- Betalat fakturor
- Fixat påsar till A-kit
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- Skrivit ut papper för behörighet för banken

- Utbildningsansvarig
- Ordnat med programråd
- Bokat in möte angående Studio 1
- Skrivit bidragsansökan till A-kit
- Varit i kontakt med Sofia angående 5-TEK
- Deltagit på Chill-grill under Nolle-p

- Eventansvarig
- Utformat bidrag till finsittning
- Besökt lokalen för finsittning
- Faställt menyn tillsammans med Unik
- Varit i kontakt med Enströms blommor, för blommor till

finsittning
- Kontaktat stuk ang. vita dukar
- Gjort ett utkast för eventet på Hitract
- Skickat “save the date” till alla lärare som ska bjudas

in till finsittningen
- Deltagit i aktiviteter under Nolle-P

- Reseansvarig
- Beställt alla artiklar till A-kit, fakturor ligger i

A-kit mappen
- Gjort en kostnadskalkyl och prissatt A-kit
- Vi bör hämta arktis tygpåsar i samband med inhandlandet

till A-grill

- Näringslivsansvarig

- Informationsansvarig
- Gjort omslagsbild till finsittningen
- Designat och beställt jubileumsmärken och

finsittningsmärken
- Deltagit på Chill-grill

- Administrationsansvarig

- Deltagit på sektionsdagen och chill-grill under nolle-p
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§ 10. DISKUSSION
- Inhandla till A-grill; ansvarig, inköpslista osv.

(Hanna)
Frida, Hanna och Adrian handlar imorgon (tisdag).
Hanna löser inköpslista inför det.

- Aktiviteter till A-grillen? (Hanna)
- Tipspromenad är tradition, kanske kan vi

brainstorma frågor under mötet om vi får tid över
(Adrian)

Kubb, tipspromenad med ca. 8 frågor. Adrian fixar.
Pris för vinnaren: förslagvis arktismärke?

Utslagsfråga (längd på arktis styrelse)

- Boka in fotografering, vill vi ha i biblioteket? (Hanna)
Prel. måndag 12/9 pass 2

- Bestämma datum för teambuilding, förslag på den 23 eller
24 september. (Matilda)
Teambuilding fredagen den 23e. Cykelfest.

- Plan för 5-TEK 21:a och 22:a september. (Karin)
- Vi har fått ett körschema från Sofia men som

behöver byggas ut. Behöver sitta med planering för
detta, någon som vill hjälpa till att spåna på
ideér?

- Till själva mässan fick Sofia endast ta med sig en
student.

Frida och Simon kan hjälpa till. Utkast till nästa möte.
Hanna gör powerpoint.

- Intressekoll ang. nya Arktis-tröjor? Sponsorer? (Hanna)
Frida kollar efter sponsorer.
1 sweatshirt/person.

- Stora Arktismärken (ryggmärken)? pris osv. (Linh)
Intresse finns.
Beställa så det finns för tidigare och senare styrelser.

- Vaser till finsittning (Julia)
Genomskinliga flaskor som alternativ
Alla kollar hemma vad som finns

- Vita dukar till finsittning (Julia)
Se om det går att hyra
Kolla med stuk igen
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- Ihopplock och utdelning av A-kit (Hanna)
- Postnord säger att leveransen av sista paketet

kommer på onsdag. Har även kikat på nollornas
schema och de har inga lektioner på torsdag.
Därför tänker jag att vi ger ut A-kit mellan 11:30
och 12:45 på torsdag. Vilka kan vara med? (Adrian)

Mötas innan ~10:30 för att packa
Lämna ut under lunchen och alla kan hjälpa till!

- Måla bron, i samband med teambuilding? (Hanna)
Måla bron lördagen den 24e september.

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT

§ 13. NÄSTA MÖTE
Nästa måndag.

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.48




