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1. Mötets öppnande
Ordförande Matilda öppnar mötet kl. 16:39.

2. ,fustering av röstlängd
B närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista
Eöredragningslistan qodkänns med tiltägg av punkt l2b och
13a-b.

4. Föregående mötesprotokoll
Godkänns och läggs till handlingarna.

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
a. Beslutspunkt: ilämlikhets- och jämställdhetspolicy

Under sommarkonferensen uppdroq styrelsemötet
förvaltningen att skriva ett förslagi till en jämlikhets-
och jämnställdhetspolicy. Se bilaga.

StyreLsen beslucar

att anta Jämlikhets- och jämställdhetspolicyn utan
ändrrngar.

b. Beslutspunkt: Larmavtal
Med anledning av inbrottsförsöken under sommaren har
s]..-yrelsen diskuterat möjligheten att installera larm ti11
vi Llan. Presrcltet samt husansvartg ha.r haf t- en dialoq med
Sektionen för säkerhet på SU som har skickat
avtalsförsIag. Se bi laga.

Stvre' sen bes - uta-r

aIt teckna avtalet med fastighetsavdelningen på
Stockholms universitet gäIlande larm.

c. Beslutspunkt: Entledigande aw ledamot till
investerJ-ngsrådet
Humanistiska fakuLtetens kanslrchef Henric Hertzman har
avslutat sin anställn:-ng på StockhoLms universitet och
lyIIer inte iangre f tnk:ionen som Fakul rers-repr?senLanL i
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inrresterrnos rådet -

Styrelsen beslutar

atf- entlediqa Henric Herl_zman som ledamot av
investerinssrådet-.

7. Skattmästeriet
a. Rapport budgetuppföljning

Johan är från-yarande och har inte rnkommit mecl en
rapport.

8. HumE Klubbmästeri
a. Utvärdering tidigare pubar

Ninas soppa på den senaste puben var oerhört gocl och KM

tackar Nina för hjälpenl Några nya har börjat hjälpa tilL
på puben vilket- uppskat-tas av KM. pubarna drar.
regelbundet mycket foLk och det råder god stämning på
villan under onsdagar. Freja meddelar att- lagret nu har
inverrteras och att uppgiften hädanefter kommer delegeras
tiL1 Barmästare Andreas,

b. Kommande pubar
Vecka 4L är Freja på praktrk och behöver därfor hjä1p att
driva puben. Prestdiet åtar srg den uppglften. Extra
hjäfp efterfrågas också vecka 44 ocih 49. Styrelserr
uppdi'as att åt.erkoppla tilL Fre ja om de kan hj llpa ti11.
I samarbete med SUS anordnas en Karaoke-pub 24/La" Arren
då kan det komma att behövas hjälp.

K1. 17:05 Viktor Aronsson utacllunqeras.

Veronica har uppdaterat dokunLentation kring rutiner inom
KM och baren som kommer underlätta för de som är nva
bakonL baren på pubar och uthyrningar.

9. Programutskottet
a. Återkoppling Stockholms filmfestival

Erågan bordlåggs till nästkommande möte.

b. 20/LL ÄrLing
Arling vill anordna pub. Nina kommer har ansvar och
represenLanter från Arling kommer stå bakom baren.

c" Utvärdering tidigare evenemang
- EilmkväI1
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Elera besökare kom som inte var medlemrnar. Det måste
b1i tydl igrre om medlemskap r
evenemangsbe s krirrningar .

- Crafter school
Veronica och Anna var med på Crafter School. Det kom
inte särskilt många medlemnLar.Crafter School skulle
mö; ligtvis gynnas av att vara mer tematisk. Ett-
exempel på ett evenemang skuLle kunna vera att skara
ti11 re j alt 1äskiga prmpor trIl det a.merikanska
på f rrndet "Ha L loween" , etf- annat exemp-ol kunde vara
en Tårtbakartävlino I

d. Komrnande evenemansl

- Spe1kväl1 med HISS
HISS kommer ha en spelkvälf 5/10.

- Sopplunch
Sopplunch sker den 9/LA, presidiet sköter maten men

efterf-rågar h;älp r att stå i dörren och kolLa
medlemskap. Anna kan efter 12:00, Nina kan fram
13:00 och Erik kan hjä1pa trll under hela.

Paus kl. 17:33.
Mötet- återupptas kl. L] ;46.

10. Övermarskalksämbetet
a. Rapport professorsinstallation och doktorspromotion

Mathilcle meddelar at-t prof essors inst-allatronen och
doktorspromot-ionen var rräldig]-- bra och ku-l .

b. Seniorsmiddagen
Sr-yrelsen har medcielat vilka tider de kan delta uncler
seniorsmirldagen. TM kommer vara ordförande emerita Emilra
Ekeblad. Mathilde väntar fortfarande på svar från en
annan ti11frågad eftersom det är bra att TM består av
två personer.

1L. Husutskottet
Konl-akten med Akademiska hus har: varit krångliS på si.st-one Cå

personen som är ansr,rarrg för villan från Akademiska hus varit
s j uks kri-.ren .

Anna arbetar med städdokumentet och förbereder inför
--+ äÄha I narrY,-1r.
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Anna har fixat tvättmaskinen som har krånqlat hela veckan. Hon
kommer också uppdatera överlämning med instruktion för hur man
fixar tvättmaskinen.

L2. Informationsutskottet
a. återkoppling ansökningar ti1I förtroendevalda

Det har kommit in 2 ansökningar till annonsen som lagts
ut rörande förtroendeval_da.

b. Beslutspunkt: Val av förtroendevald
Nina norninerar t.r-ictor ra Tapia till posten f örtroendevald
inom rnformation"sul-skottet. Uppgrfter tnkluderar ansvar
för marknadsförins av vissa ut-skott.

Styrelsen beslutade

att välja V:-ctoria Tapia till Irörtroendevald inom
in f ormat ionsut s kottet .

13. Externuthyrningar
a. 25110 SUS

SUS v il I ha aIrer work pa villan, le kommer berala
personalkostnader.

Styrelsen godkänner uthyrningen.

b- 70/LL Matilda
Matilda vill ha födelsedaqsfestl

Styrelsen godkänner Matildas födelsedag.

L4. Inbjudningar
Inga inbjudningar.

l-5. Under mötet väckta frågor
MathiLde föreslår at-t det anordnas ett informationsmöte tnför
valmötet där styrelsen kan informera om verksamheten och vad
det innebär att sitta i HumanisLiska föreningens styrelse.
Styrelsen ställer sig posrttva tlll detta förslaq.

Anna är crolig for arbeter- med akademrska hus då listan över
saker som hon felanmält växer medan problemen inte åtqärdas.
Anna ska arbeta på atl- upprätt-a bättre kontakter mecl

Akaclemiska hus.

Erik föreslår att mötesfika inkorporeras i kansli,sternas

qr-^



veckohandling och att styrelsen i försr-a hancl ska r_a av det
fika som finns på rzillan. Styrelsen är positjva till
f-nrc l :aa1-

Mat-ilda meddelar at-t hon tycker om alla väldigt mycket
Styrelsen meddeiar att de tycker cm Matilda också.

16. Mötets avslutande
Ordförande Matilda avslutar mötet kl 18:18

Justeras

Matilda Kjellqvist Videl
Ordfö rande
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