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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
PROTOKOLL VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnas kl. 12.03

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERARE
Hanna Tönnesson Stefors vald till ordförande
Jasmine Bahr vald till sekreterare.
Karin Blom 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, Karin Blom, Adrian
Hultmark, Linh Paul, Simon Melin, Julia Persson, Matilda
Frejd, Frida Dahlbäck, Jasmine Bahr.

Medlemmar: Abrar Yassin, Emilia Lännevall

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING
- Ordförande
- Styrelsemöte med sektionen
- Byggt staket till LTU festival med sektionen
- Deltagit på A-grill
- Bidragit till ihopplock och utlämning av A-kit
- Tagit ner staket med sektionen

- Vice ordförande
- Byggt samt plockat ner staket till LTU festivalen med

sektionen.
- Deltagit på A-grill.
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- Varit med och plockat ihop och lämnat ut A-kit.

- Ekonomiansvarig
- Avgift stripe
- Banken
- Betalat fakturor a-kit
- Skapat mallar för banken

- Utbildningsansvarig
- Deltagit på A-grill
- Byggt samt plockat ned staket, LTU-festivalen
- Plockat ihop och delat ut A-kit
- Möte med bibblan angående studio 1

- Eventansvarig
- Kontaktat stuk angående vita dukar
- Deltagit i A-grill
- Byggt staket med geosektionen

- Reseansvarig
- Möte med bibblan

- Vi har möjlighet att utnyttja studio 1 i bibblan
och deras pennor, ljusbord osv.

- Kan vara ett bra marknadsföringstillfälle för
föreningen

- Bibliotekarien ska kolla om vi får sälja grejor
(tröjor och dyligt) i studio 1

- Wilma snackade om att det finns många bidrag vi kan söka
till finsittningen

- Näringslivsansvarig
- Handlat inför A-grillen
- Deltagit på A-grillen
- Hämtat tygpåsar till A-kit från Company Line
- Delat ut A-Kit

- Informationsansvarig
- Arktis-ryggmärken
- Deltagit A-grillen
- Bilder A-grillen
- Byggt staket

- Administrationsansvarig

- Byggt staket inför LTU-festivalen
- Deltagit på A-grillen
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§ 10. DISKUSSION
- Intresse för utskott; huvudansvarig för programtröjor

kanske? (Hanna)
Finns intresse av medlemmar. Om intresse kvarstår så
kommer de tillbak till nästa möte och blir inröstade.

- Planera resan till Tree Hotel, marknadsföring osv.
(Hanna)
Andra alternativ, t.ex. Boda borg eller Saga kulturhus i
Skellefteå.
Tree Hotel läggs på paus.

- Hur går det med diverse bidragsansökningar? (Hanna)
Simon har skickat diverse.
Inget svar från SBN, ska kontaktas igen.
Söka bidrag hos TKL för A-kit i och med majoriteten är
medlemmar?

- Studentmöte med Science Park i november, något vi är
intresserade av? (Hanna)
Finns absolut intresse, inleda samarbete med de?

- Vilken veckodag som funkar bäst att ha studio 1? Just nu
har vi varannan torsdag eftermiddag. Vår kontakt hos
bibblan ska kolla upp om de är jämna eller ojämna veckor
(Adrian)
Fortsätta med torsdagar 16:00, udda veckor.

- Fortsättning på Studio 1 bibblan… Tidigare har Arktis
haft workshop varannan torsdag, men har ej utnyttjats så
mycket. Vill vi ha det igen? Vilken dag isåfall?
Inventarielista. Vad för sorts aktivitet vill vi ha? De
skulle kolla upp hur det funkade med försäljning.
(Karin)
Pluggstuga, sykväll, märkesförsäljning för nollor.
Alternativt att även styrelsen använder studion till
workshops.

- Ska vi erbjuda Arkivera reducerat pris på finsittningen?
(Adrian)
Vänta med beslut efter bidrag har kommit till
finsittningen.

- Utskott (Julia)
Finns intresse redan.
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- Julmarknad med CMYK och TED (Julia)
Kul att återuppta, pepparkakstävling i samband med det.
I ljusgården.
Julia kontaktar CMYK och TED

- Nominerar till elevpris (Julia)
Uppmärksamma ~3 elever som gjort något bra .
Skicka ut i varje klasschatt för att få in nomineringar.

- Nån som vill leda finsittningen med mig? (Julia)
Frida kan tänka sig att ställa upp. Beslut behöver inte
tas nu.

- Hur mycket kostar nya tröjor totalt? (Frida)
~1000/tröja för nya

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT
12.1 Beställning av arktis ryggmärken samt små märken

Hanna Tönnesson Stefors föreslår styrelsen
att beställa ryggmärken och småmärken.

styrelsen beslutar
att beställa ryggmärken och småmärken.

12.2 Val av företrädare för föreningen.
Mötets ordförande föreslår

att tillfälligt välja Karin Blom till mötets
ordförande under ebslut 12.2.

Mötet beslutar
att tillfälligt välja Karin Blom till mötets
ordförande under beslut 12.2.

Simon Melin föreslår styrelsen
att utse Simon Melin, 0009241050, samt Hanna
Tönnesson Stefors, 0106099203, eller den de sätter
i sitt ställe, att oinskränkt företräda
föreningen:

var för sig
två i föreningen
i samtliga frågor
för verksamhetsåret 2022/2023.

Denna rätt innebär bland annat, men inte
uteslutande, att företräda föreningen
gentemot Swedbank AB samt att utse
behörighetsadministratörer och
företagsanvändare i föreningens internetbank.
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Styrelsen beslutar
att utse Simon Melin, 0009241050, samt Hanna
Tönnesson Stefors, 0106099203, eller den de sätter
i sitt ställe, att oinskränkt företräda
föreningen:

var för sig
två i föreningen
i samtliga frågor
för verksamhetsåret 2022/2023.

§ 13. NÄSTA MÖTE
Nästa måndag den 19/9.

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.47


