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ARKTIS PROGRAMFÖRENING
PROTOKOLL VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnas kl. 12.01

§ 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, Karin Blom,
Matilda Frejd, Jasmine Bahr, Linh Paul, Frida
Dahlbäck, Simon Melin, Adrian Hultmark, Julia
Persson (ankomst 12:20)

Medlemmar: Emilia Lännevall

§ 7. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordning fastställd

§ 9. RAPPORTERING
- Ordförande
- Hållit i årsmöte
- Fixat med Hitract inför Tree Hotel
- Haft kontakt med LTU ang. ARKTIS programsida
- Haft kontakt med datasektionen

- Vice ordförande
- Deltagit på årsmötet

- Ekonomiansvarig
- Deltagit på årsmöte
- Köpt pizzor till årsmötet
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- Utbildningsansvarig
- Deltagit på årsmöte
- Planerat tentafrukosten med utbildningsutskottet
- Kontakt med UBS Geosektionen
- Kontakt med Sofia Lidelöw angående studiebesök

- Eventansvarig
- Haft fortsatt kontakt med brinn angående sittning

- Möte med SO på Onsdag, några frågor?
- Möte med brinn på torsdag

- Fortsatt planering av tjejkväll
- Planering av Geo-50

- Reseansvarig
- Slutfört slutplaneringen av Treehotel resan
- Skapat eventet - relativt högt intresse, kul!

- Näringslivsansvarig
- Fortsatt arbete med styrelsetröjorna
- Deltagit på jul-workshop

- Informationsansvarig
- Lagt upp på instagram
- Deltagt på årsmöte

- Administrationsansvarig

- Laddat upp protokoll och handlingar från årsmötet på
hemsidan

§ 10. DISKUSSION
- Hitract möte torsdag lunch med sektionen. (Hanna)

Linh och Julia kan gå

- Visning på kårhus inför datapub. (Hanna)
Kan ha visning i veckan för kommande datapub, Hanna
återkommer om möjlighet på onsdag

- Status på protokoll från årsmöte? (Hanna)
Uppladdat på hemsidan!

- Status, har alla någonting att göra? (Hanna)
Säga till ifall det är något man vill göra
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- Workshop för vad vi vill göra resterande halvår
(programtröjor, programmärken, A-pub, A-kit,
inriktningskväll, rekrytering) (Hanna)
Studio 1 torsdag kl. 16:15, skicka ut något angående
A-kitet angående projektledare?

- Teambuilding? (Hanna)
Hade varit kul att ha en till innan vi går av. Ev. 11:e
feb, diskutera vidare nästa möte

- Baldergymnasiet från Skellefteå på besök den 27:e mars.
(Karin)
Hålla en liten workshop för gymnasiestudenterna, 27e
13-14:30 i arklabbet

- UKÄ vill ha intervjuer med studenter från
arkitekturprogrammet. (Karin)
De har ansökt om arkitektexamen, vill ha 4-5 studenter
som ska intervjuas, börja fundera utifall Arktis ska
utse personer

- Har budgeterat för 4 biljetter för halva priset till de
i Arktis som vill hjälpa till med resan. Alltså jag plus
tre. Frida ville hjälpa till, hur ser ni andra på det?
Tänker att två har i uppgift att fota och filma och två
(jag och en till) är gruppledare för var sin grupp.
(Adrian)
Linh, Frida och Jasmine hjälper till, publicera vidare
infor om resan samt fototävlingen som ska hållas under
dagen

- Hur går det med försäljningen? Vart ser man det?
(Adrian)
Nästan alla biljetter sålda!

§ 11. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12. BESLUT

§ 13. NÄSTA MÖTE
Nästa måndag 23/1 kl. 12:00 i E237

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat kl. 12.26




