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1. Mötets öppnande
Vice r:rdförande Matilda öppnar mötet kl . LB:L2.

2. Justering aw röstIängd
Alla 10 närvarande styrelseledamoter är röstberättigade.

3. Godkännande av föredragningsJ-ista
Styrelsen godkänner föredragninqsfrstan med ändringarna punkt 6d och
13c.

4 . Föregående mötesprotokoll
Föregående mot-esprotokoll f ör sr-yrelsemötet den B / 5 Lägqs ti11
handl-ingarna.

5. Adjungeringiar
Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
a. Kandidatceremoni

Mar--i1da är föredraqande. Planeringen går framåt, det kommer komma

några musiker och spela under minglet. Alumnnätverket irill informera
om sin verksamhet under ceremonin. Antingen genom att sjä1va delta
eller att ge oss flyers. Matilda behöver veta vilka som kan komma

och hjälpa til1. Veronica, El.izabeth, Anna, Matilda anmäfer sig.

b. Utwärderingssamtal
Matrlda är föredragande. Presidiet planerar att hål1a
utvärderingssamtal med alla i styrelsen för att se hur allting
fungerar i sty::e1sen. Presidiet kontaktar a1la för at-L bestämma
t ider .

c. Extrainsatt föreningsmöte
Anna är föredragande. Mötet ar flyttat till den 29:e mal 17:00.
Kallelse är skickad via nLe;1" Det är bra om alla som kan är på plat-s
men inte obllqatoriskt. Vi är inte trelt säkra på huruvida
revisorerna kommer hinna färdigt med den ekonomiska biten.

d. MejJ-
Matilda är föredraganrle. Det har uppmärksammats problem med

mejladresser i styrelsen, vrssa me;1 som skickas kommer inte fram.
MatiLda undrar om detta hänt f lera än bara presidi-^t, vilket det
har. MatiLda tar på sig att mejLa datamogulen Simon för att utreda
problemet.

7. HumF KM

Eri k inad j Llngeras L8 :22 .



Pubarna går bra. K-pop puben gick mindre bra, förmodligen på grund av
ett lrte mindre populärt t-ema. Nu på onsdag är det karaokepub och då
kommer Beard tillbaka och sköter detl

a. Rapport SUPR

Johanna har varit- på kårens nya pubråd SUPR (Stockholms universitets
pubråd) . Det är fortfarande -räldigt oklart för al-l-a irrbLanclade vad
rådet egentligen ska göra och inte. Erlk vill gärna att pubrådet ska
diskutera.s på campusrådet. Hur staller siq de andra föreningarna
ti11 det?

Erik utadjungeras 78:26.

8. Husutskottet
Aysan är föredragande. Killen som ska fixa med problemet med ljudet
ska kontaktas för att åt-gärda probLemet med ljudet i baren som

fortfarande krånglar.

En liten städdag är planerad den 28 maj kl. 10:00, Anna föreslår att
det hålLer på ca ha,Iva dagen. Aysan gör ett schema för vad som ska
göras så att arbetsuppgifter kan delas ut under städdagen.

9. Informationsutskottet
Jasmrn är föredragande. Det går sådär med nyhetsbreven, detta beror
troligtrris på den tiden som vi skickar ut- det, al-Ltså på f redag
eftermrddagar. Rekommenderad tid för utskick är måndagar, tyvärr
krockar det med våra styrelsemöten sorn äger rum på måndagar under
ojämna veckor. Därför föresIår informationsutskottet att
nyhetsbrevet skickas ut på måndagar jämrra veckor. De som vilL ha med

information i nyehstbrevet behöver ciärför sklcka in den information
son ska vara med senasL pd fredagar.

Mötet drskuterar när vi bör marknadsföra kandidatceremonin eftersom
det inte är lånq tid kvar tills den äger rum. På qrund av att det
inte än är aktuelit för studenterna att ansöka om kandidatexamen så

kommer mycket av marknadsföringen att ske rrnder veckan innan
cer:emonin. Hittil-l-s har rngen anmä1t sig.

10. Programutskottet
PrU pLanerar att ordna en sista filmkvälI denna termin"
Kår:föreningen Rarnbows har en egen filmkväL1 på Gula Vil-1an imorgon
kväl L .

Planeringen rnför nästa t-ermin har redan börjat. TiLt en bör:jan har
planer gjorts för någon form av technokväll i stil med Open Decks,
flera filmkvällar samt en prosa & poesikväl1.
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a. Utvärdering Prosa & Poesikwäl1
Prosa & poesikväI1en gick bra. Ca 11-12 personer kom. PrU serverade
västerbottensostpaj. Föriroppningen är att del'-ta blir ett
återkommanCe evenL und-or hösten.

b. Utvärdering Paramorepub
Paramorepuben grck över förväntan. Puben var öppen mellan ca

1B:00-22:00 och runt 20 personer totalt närvarade under kväl1en.

11. Sektioner
a. Craf tersctroo].

Inget att rapportera.

b. PEPP

Möte med flera av deras medlemmar såväI gamla som nya. Nya

enqagerade i PEPP vilL ha pub nästa tisdag 30/5. De ur PEPP som

kommer att sluta till sommaren vllf låna bord av oss 3L/5 för en

avslut-ninqsaktivitet ute på ängen nedanför vil}an, de planerar sedan
att komma på vår sista onsdagspub for terminen. StyreLsen qodkänner
båda förfrågninqarna.

C. SAMT

Inget att rapportera.

d. Sällskapssektionen
Inget a : l- rappo-r t-e ra .

e. Ärling
Inqet att rapportera.

f. Kroki
Krokin hade önskat att hå1La ett tilL event uncler våren mert planerar
istä1Iet inför hösten.

g. Modest
Inget att rapportera.

h. Hrss
Inget att rapportera.

i. EwentuelJ-a nya sektioner
Inget att rapportera.

Paus f ör tniddag 1B:52
Motet återupptas 19:27
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a. Utvärdering HasseJ-backsfesten
Det var en rolig och lyckad picknick på Hasselbacken och även en

trevlig efterfest på Gula villan. Dock är Cet vikr,igt at-t städa på

villan efter att man har fest.

Möt-et diskuterar att vi även måste skapa en afkoholpolicy angående

hur styrelsen ska förhå1J a sig t:-Il ar-t drrcka grat-is alkohol på

Humf:s bekostnad. Förslagsvis skr:-vs denna policy under
sommarkonferensen .

b. Hemlig punschafton
Planeringen är i full gång, flera har redan anmä1t slg. Den 3 juni
ska Johan, Matilda och Anna åka tiLl Martin Servera och införskaffa
det som behövs inför punschaftonen samt kandidatceremonin.

13. Externuthyrningar
a. Pink Programming 14-18 augrusti

Pink Programming är en organisation som hjälper kvinnor och
transpersoner: at-t lära sig/utvecklas inom programmering. De viIl
låna villan under en vecka r mitten på auqusti för at,t ordna en
kurs. De kommer att vara här dagtrd melfan ca 09:00 och 16:00 och
kommer inte att nyttja baren. Förslag från presidiet är att de får
Iåna villan utan att betala hyra men att de betafar en mindre summa

för att en ur styrelsen ska komma och öppna/stänga åt de under
--^^t.-^VCLNdll .

Styrelsen godkänner uthyrninqen.

b. Credo 11 november
Credo SU (en kårförening för kristna st-udenter på campus) vill hyra
Gula villan åt Credo sverige för ett årsnLöte. Med anledning av
HumF:s stadga samt att förenlngen tidigare har haft konflikter med

Credo godkänner styrelsen i-nte förfrågan.

c. E,bbe L7/5
Sakrevisor Ebbe vill hyra villan för fest den Ll juni. Styrelsen
godkänner uthyrningen.

L4. Inbjudningar
Inga nya inb judningar har inkomrrLit.

15. Under mötet väckta frågor
Veronica undrar om hur Cet var på vårbal i Uppsala. Delegationen som

var nere (Anna B, Jasmin, Emilia och Christian) meddelar att det var
mycket trevligt. Det var ft-nt uppst1z11 , ;od mat och trevligt
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L6. Mötets avslutande
Vice ordförande Matilda förklarar mötet avslutat kI. 79:49

Juste.ras

rä'l I clzrn

Christian föreslår att styrelsen ordnar
sommar för r.åra vänförenlngar. Västgöta
lntresserade.

Christian tycker om alla jättemycket.

Anna Borlesson
Ordförande

Anna Sl,enström
Se kreterare

en qrillinq på vi l-lan i
Nation verkar redan vara

Matilda Kjellqvist Videla
Vice ordförande
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