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1. Mötets öppnande
Hurnanrsl-iska f u re nir.gens - rdf örande Ver:onica f agerstedt
öppnade förenrngsmötet kI. 17:00 .

2. YaL av mötesordförande
Veronica Fagerstedt. nomi-nerade sig själv till möt.esordförande

F'öreningsmötet bes lutade

-:tt r'älja \/=ronica Eagersredt t-iIL mo-_esordförande

VaI av mötessekreterare
Veronica Fagerstedr nominerade Katerjna Shamanrna till-
rnötessekr et-erare.

Föreningsmötet- bes lutade

att väl1a Ka--erina Shainarrina trll mö1-essekreterare

4. VaI av justerare tillika rösträknare för mötet
Veronica Fagerstedt nominerade Andreas Hillerdal och Martina
Smith ti11 justerare tillika rösträknare för mötet.

l --reni r.gsmtr-et ces lrLt-r le

att väl.; a Äncireas Hrilerdal och Mart-r na Smrth trl1
; usr-erare t:-lii<a rosträkna:e f ör nctet

Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
)IötesorCförancie Veronica faqers:edt uor:ivsie fortrr:rqsnolet
att kallelsen har s <i,cka]-s ut --rll al I a nedlemmar :nen f as1_nat
' u--korgren samt ar_t lea-^gå,^r'rde ars han ll lngar j nte
trllgängliggj crl-s vra Gccgle Drrve mappen i t rd. I enl lglrer_
mecl Humanistiska fö:eninEen:, sl,aoga ska dett_a göras, , oci: med

aLt Jessa krJV i" :pp-'1'l.t: kan ir.te r'L:'- åLLs?s vlra
s tadgeenlrgt .rt Lys t .

r-re oir.csmiL+L bes Iurao+
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at t nålLa mö:-et trcts at,t ciet- inte är s l_.adgeeni igt_ utlyst

6 Justerande
L1 stycken
närvarande

av röstlångd
crClnarre meilr emnar meci röstr.at: er-1r3t stadgan var
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att sa-mtl:-ga ordinarre medlemrnar ha.r rösträtt_.

7. Faststäl1ande av föredragningslista
Presidiet yrkade

att Ia,3ga trlL punkter L4 "EyllnaclsvaL" och 9a "Stöd t.il-1
Studentpartiet". trlytta punkte:: 8 och 9 under en och
samma purkt: 8 "Behandl,nq av inkomna propositioner".

Fc renir.gsmotet bes lurade

aLt godkänna den utskrckade föredragnangslisLa med ce
f öres lagna ändri-ngarna

8. Behandling av inkomna propositioner
a. Verksamhetsplan 2OLg

Ordförande Veronica Eagerstedt föredrog årets
verksamhetsplan .

Andreas Hr i Lerdai
Valbo rqspubi:undan

yrkaie att lagga till datun för
i. verksamhetsplaner: .

F ören tngsrnöt-et be s lLr--ade

att lägga r-ri clatum f jr Val borqtspubrr.rndan

att faststäi-a verksami'retsplan för
verksamhetsåret 2C19 enlrgt bilaqa med
förand::ingar enlig-r antagna yrkanden

b. BudgeL 2Ol9

-k"rt[:-äs .a re Er.Lk Havers- eu r _ r: rro; re r I ::s, agr-d
budgeten fö: verksarnhe:såret 2AL9.

För att ha en mer ra:rvis bi-C av ..rerksamheten och
underiätta bokf örr ngen ha r- en ry k,ostnadskat:gorr
Ötta'Lare/skafferl trllkommrt r bu geten. Dar aLfa
alkohcl- och mat.rnköp som anvanrls på olrka sätt 1

verksamhe+--en bokförs .

Stadutbildningspunkten behöver korrigeras på grund
av ökade kostnader. En diskussion om var pengar
skulle tas 1från pågick.
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ata ;ustera StadutbildnrrEspun<ter, trLi
15000kr och gå s -m =n minusp-,st

Föreningsmötet besl.utade

a-r ooikännr hudq=ter' 20-9 ned ärcl ri n;ar
ut-efr-ei: ändrrngyrkandet a:rgående revislon arr
k -s-.na-r : )r SlAl-u:i:i-crnir:

9. Behandling av inkomna motioner
a. Stöd tilI Studentpartiet

Veronica Fagerstedt föredrog ärenCet-. Mction från Mart-ina
Smith, Adam Snygg cch Anna Bör'1 esson inkom inf ör möt.et.
Ma::t-ina Smrth presenl.-era r motionen .

uatifrlCr" yrkar streck i debatten

För, er: inEsnö1-e: bes lul-ade

atL cira streck r debat:en

Mar:li-le .'..-nnef - tt.orren.-e.t u:--LSreras xi -'-:4)
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Martina S:n.th 'yrV-ar

act a.r la fcrmer av stöc ska ske r sam::åd med

Human I stis<a f Öreningens styr:e1se

c-, - -r - r^ -f, . -_ besluEad:

att gcdt-a motioren m.ed Martina Srnrth's
är'rdr rngs yr kande

Humanistiska föreningen verksamhetsåret 2018
a. Godkännande av 2018-års verksamhetsberåttelse

Matilda Kjellquist Videla föredragande.

5 - re:r-nosm '-et oes . u- lce

att god"kår.na 2018-åls ver:ksariihetsberät-telse
och läg'ga cien trLl handlrngarna

't
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b. Godkännande av 2018-års ekonomisk berättelse
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F-ren. ng n - itirr pa 1er. ek- n n .ka l.e. lcr-cLs:n f ::n
201S . Stef ani-e Tage.sson oc:t Matrlda K-1 ellqurst
Vide,a rnfo::merar orn 2C18-års ekonomi.

Chrrs t iar Bratt zn iu-steras ki l8 : Cl

Föreningsmötet besful,ade

att godkänna 2018-åls ekonomiska berättelse
och iägga den trIi handlrngarna sam,t att baiansera
Human: stiska förenr ngens 2C18-års resultat r ny
i:äknlng enligt reCovisningen

c Föredragning av revisionsberättelse för 2018
\/orrn'r: I-':rarcr - n* ! : - l-- *-nÄa fÄran inacn:-. -vEr /.rr_o Lo sröLstrL r!ryu_cgaLluc. f ,LCl-lrlrSlilLLeL

1äser re-,risionsberä1-i-e1se f rån 2CL8. Läser sedan
E-;__- r.t__..- fil. \\_..-;_t _-_.a-r:rin^."rt ri:tr rrsL Leug-'5 r..1 : LE Lr I r irr _, _=nLnc.n
diskut-erar medf öL j ande PM och f år inf o:mar-: cn om

tiJr 3a (? aLs m>n:han:erir. l.

FÖren lngsmötet bes.l u.-ade

eLt gockänna revisionsberätteLse ior 2OLS och

--gga oer tr-l hancr I r r.garra

d. Fråga om ansvarsfrihet för 2018-års styrelse
trörenrngsmötet beslutade

a tt bevil; a ans\/arsfrihet för 201 8-års
<lrzrol =r

a tt direkt j ustera besli.rtet

11. Val av seniorer
)la1-rlda 1ämrar rL-im.met. Arna St,^nst:öm föredroq styrelsens
l-r-ifl=rir. r- Not+. -:rsK1-r=radi -nl-Jrlnl :_ni n=ringar.

Fören rngsmöt-et bes lutade

att vall a )4ar-rlda K; e-Lquist Vrde a oclr Johan trriksson
ti11 Hurnanj stiska förenrnqens selri.rskolLegrum och där:med

e'iga neI rr*ar r l'r:n rg=r

Mat:-Ida återkonmer l-ill nö1--e1-. G::attrs llal-rlia cch Jchan I
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L2. Fyllnadval
BordlågEs tril nästkommanCe for=ningsmöt=.

13. Under mötet väckta frågor
Christian Bratt meddelar att han tycker om alla
väldigt mycket.

I fören i ngen

L4. Mötets avslutande
Ordf örancie Vercnica F-aqerst--Jt avslutad= r:r.ötet ki . 19 : C 8 .

J-lS*:eraS av

tu
Veronica F agersl-erlt
Möt-e.s o::d f örar Ce

Ka:+rina Shan rnir-i
Mötes s e kreterare

i4ai:tina Sin.:h
T.-^!^,- ..-^

J UJ t,:*l llt

ilvtL
Andreas HilLerCaL
Justerar,e
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