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1. Mötets öppnande
Crdförancle Arna öppnar nötet kl. 1g:15.

2. Justering av röstlängd
Alla 1- närvarande styrersel edamoter .rr rostbe::ätr.' lcrarfe.

3. Godkännande av föredragningslista
Sty:elsen goCkänner föreciragningslistan med äncLringarna punkL 6c
^^L f -

4. Föregående mötesprotokoll
iöregående mötesprotckolt f ö: styr:elsenötet den 24,1 4 1äggs tiLl
har:dl irqarna .

5. Adjungeringar
inga adj ung:errnEar.

5. Presidiet informerar
a. Kandidatceremoni

Planeringen pagar. Ka::sdraget kan tyvärr inte meclverka. Alla
uppmanas tipsa om nusi<er som kal tänkas vi-ra spe a-

b. Välkomstveckan Eöstterminen 2OL7

Anna är föredraqance. planeringe: inför välkcms-,veckan har bor']at.
SUS letar efter en prolektq::upp som kan h1älpa r-rll n1sgl lq5. Vr
ska sprrcla rnf ormaticnen. De unCrar även cr, rrag.otr f ran f creningen
vill delta. Vi f orsöker dock f ckus_^ra på vara _^gna er,,ent.s men
gärna , draLoq med dem.

såväl vä1.konstt1ag -com orientation clay rnlal_ler samina caq.

c" Kvitton och bokföring
Anna ar: f örecraq,ande. Anna ser gärna aLL vi är mer f ö:siktrEa med
små<öp ef tersom var j e kvtr.-to n-.aste l:okf oras cch skapar såleces
ertrajcbb och evenl-,:e1lr- ext-ra kost-nader: or, vi sku., le vat ia al, l,
anlita en bokf ör:inqsf ii:na.

7. tiumE KM

Erik är f öredragancle. Det verkar rzara mr-cket inl_resse f ör
komnLande pub. ,Johanna <omme: att r.,rara ansvar.rc{ f ör den.

KM ska bör,a publicera s-na events en månac1 r iörväg.
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a. Pubråd
Nästa tiscag har SUS erzentans'rar:iq, Ann kalLat t_i1L möLe Cär Cet
bland annar- kommer att dlskuteras on. :nöt-esf crum f ör puhrådel-. Vi
har även iått frågan om vi ran hå11a puben öppen 25 arrqusti för
nåEon slags rntrodag.

Har iri mö; lrghet atL ha öppet unde.: de t."rå kcmmande veckor:na? \ri
är lrte cklara över me I lets fornulerinq men om hon menar det vr
tro:: att hon nenar, del v- Il säga de tvä nast_kommande veckorna sa
är rrart- schema är dessvärre f uilt.

8. Husutskottet
Akaderc,rska Lrus häiLer pa atl- unCersöka hur väggen i kanslret kan
lagas.

Det har varit en person på -riLLan och undersökt l;udet men har
rnte äter:kopplat än.

9 . Informationsutskottet
Ifall det finrs onskemal -m vad som ska finnas med i veckans
o,/:l=-.llrev L:lns d=L n-o jIr.Jn- dIf -d i]pp U=r,f a n.=r Llrzacreth - -.r
Jasmin senast pa torsLlaq. KandlCatcer-^non1n .oör narknadsf,_,ras.

Alexander: f öreslar att sa manga som rrö11rgt Celar f ör:enirgens
Facebockerrent- så att. cie 1-)år ut. tilL fiet'manniskor.

l-0. Programutskottet
a. Utvärdering filmkväIlen

Johan är föreCraganJe. De[ -]3.L en lyckad filmkvä11 där lyra fr-mer
visades. SF grllar vara f t. lmkvä'lar och <or,mer gärna igen. prU har
planer på atl hinna med en sista fiLmkva_Ll denna termin.

En prosa- och po-^si kvä L 1 är: pLaneraci, Cen 16 ma; .

Ä.ren en Pararncre pJb-kval. drskuteras och pLaneras i sarnarbete mecl

Shanl-a f rån KM.

r samaroete med Kli dis<uLeras mc;lrgheten att grrL*a pa slsta
puben enr:a termin ccb att r,,i skulle kunna arsöka om u*._ökat
tillständ sä att rnan kan är-a och dricka ul-omhus.

-f t- a^ L,.tI ,.'ar i t pa n.r-e raJ .,rrr:tir.en. De anset : -t i:ma.rneL€.: llrt
bra och viLL fortsätta. V- har fatt nateriaL tiLL hösr-en som
.skulle r,rara bra att spr:i da redan r,u. De har ä.,ren ut l-ryckt en
ambitr cn om att komma trLi vrIIar och göra nägo:, här under näst-a
1-ermin.
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Paus for middaq 18:53
Mötet återi:optas l9 : )4

11. Sektioner
"erorr --3 är IoieoraJ]rde. Alla sekL.orsleca'e l'ar bli,ir
infornerade om rralet al,l- Lägga ner aLia sektrcner och skapa en
gemensam rrerksamhet urrder prcgramut-skcttet. -rrgen har -qvarat
hittiLIs.

a. Crafterschool
Inqet att rapportera.

b. PEPP

Tnge- at I r åoou L ^r a.

C. SAIUT
r * -^,lnle - arr rdppo_,_ .eta.

d. Sällskapssektionen
_ng+_ aLl -raoo)::--rf .

e. Är1ing
Inget att- rappor.tera.

f. Kroki
Det senaste evenret qrck br:a, I personer närvarade.

g. Modest
Nlodest raie fest r fredags, Cet gick bra och alla verrade
nö; oa . Det 1./ar cirka 1C 0 gäster uncler kvålien .

h. HISS

-n;e. att rdppor:er.l .

i. Eventuella nya sektioner
nge: aLL raooor:erl.

]-2. öMÄ

a. Valborgslunchen utvärdering
Snapsen var godl ÄIitrrLg fungerade bra och ÖMA är rr_,-da necl
caterinql och koc<. GunneL EnowaLL, Hans Arlr cch Sara Harrie har
me; Lat och i-acka-- så myckeL f ör en bra .rall-.crqsl unch.

b. Hasselbacken
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Den 18 ma. ki. 15.00 är rlet traJrticn,:enltg prcknrck f ramf ö:
HasseLback-en. Var och en ansluter: när de karr med det de vr11 äta
cch drrcka. Emilra cch Alexander ansvarar f ör atr- et_t event
publiceras sä snarf- som nö j 1igt.

c . Magisterpromotionen
Der: 19 N1a; är dei rnaqi-s:erpron.otlon och konferensservice har
af tar trl r:r ? marska_Lkar f ran Hr.rmtr. Vi anmäler Anna B, MatilCia.
srnt Oska: sr:n vdr fenLärare ra skan-r^n.

d. Hemlig punschafton
Den 4 Juni är det hemJ ig pur:schaft-on, en inbjudan planeras och ska
skickas ut i veckan. Dei som naste plareras inr:an är mat, punsch
cch dekor:ationel:.

13. Externuthyrningar
a. Mårten Michanek 27/S

Fö r f r:ågan godkänns av möl-e t merr meo v j., 1. <or .

b. Kristina Löfstedt 26/8
F . r t r ae=l- g- [kär-n. :-- mö .=t.

14. Inbjudningar
Hf s 90års f es1-- den i8 November.t/r har ännu I rte f att en cf .iic: 

e-1. I
rnb- uclan men lägger in da tume=- I ka Lender n .

StyleL-sen har blrvit inb;udra trll en relasefest i Rotunilln fr:dar-
2 j un r .

15. Under mötet väckta frågor
A-Lexanil--:. -i1:gl<s5 att medal; --rna ..ri besLä1lt är f rna.

Chr:isL j-an tycker: on al, la I styrelserr ; ättemyckel.

15. Mötets avslutande
Ordiörande Anna förkiarar motet a,",'siutat kI. 2C:C3
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