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1. Mötets öppnande
Ol:Cfr:ra-rir-le Anna ppn.1r rrL jl=:t .:-l . t3:15

Mat.l Ja väi;.: ti l I nctessekrr:t-åra.e.

2. Justering av röstlängd
A-Lia 7 narvalanCe sl,i;relselecian,:ter är .alst-ller,ätt-igade.

3. Godkännande av föredragningslista
St1zrgi.... !locl<ärr.ner f5L:edragnirrgsl-istan rned Lilläge-r pun{*:6e.

4. Föregående mötesprotokoll
t-öregående mör-espro1.-ckcli f 5r slyreL:emlllet den 2'/./5 *åqrgs ti I i
handi in,Jarna .

5. Adjungeringar
Inca ad_: unge: ingar .

6. Presidiet informerar
a. Kandidatceremoni

wLat-rlda år: för:er-1ra,7arde. H,tmF:s kandiCar-cer:mtr, I a: n_t pe orsCag,
1/6. Ca 15 perscner år ann,alila. 2 pL-rsoner komner cch speLar
musrk.
De<an Bengt Nor;en :cl-r inspekl-or: Barbr: konme'r' och hai er: -''a

b. Budgetuppföljning
Anna ä: f örecragancie. Pres-r jret, ha:: skapaf- ett gemensanrt clckr-irLent
i IJri',,.e sc:n är a\.ser-t för brrd,;,^1-..rppföL;ning. Alia ansva:ar fi: ar_t
s:<rlva upp sina r,rtgrft.er unde r ri*,1 f 'tk, antingerL unCer srl-t
utskot-l- eiler semensamrra ut-11rf ter. Sirf t-g-, ar aL 1- n11a ska f ä
bälLre <itll på s ina brdget-ar: " Skatt-:näst,aren ansvarar f o:: at1:
srri.".a i n KM:s bes:ä-,.nrngar och pul--rec'lrrr.:ningar. Pr:esiii.et-
arLsvålrår f:r a1-t läqga In InkOr.Ster'.

E:-rk ei'.-erf :acar mo jirqhet---n ar-t r dokument.-et s? irur -rts<.c1-,Iet-
lrgger i,i., i reLai.iln t-rli buclgel,cn sn g,:dkäncles pa decharql,- r
mars.

c. Sommarkonferens
Anna ä: för:ecraqande. För-:Cra,gnr-:tgsltsr,.a och scheina sktc<as ut. I
si r--LLeL på .;ec<ar. Br- ret--:erna är bckaCe. Saml ing 09: il 0 rriC
bussl,errnina-len Da f - :er.tral eri.

E1r zaber,li ac1-] Lrng€-.r e,s tr- L'C:2 ,1 .
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d. Mingel med andra föreningar



Torsdag B juni, 17:00 är det knytkalas hos SF. Vi tar med korv med
brod och resterna från kandidatceremonin.

e. Rapport campusrådet
Anna och Matilda deltog på Campusrådsmötet den 22/5 hos SE. SE'

rapporterade om ett inbrott som de haft på Bo;an. Vi ser till att
vi är extra noga med att stänga och låsa dörrar och fönster.

SUPR togs upp som diskussionspunkt. A11a föreningarna var enrga om

att rådet.s mandat bör vara begränsat. Dock ser vi positivt på
möjlighet-en att samarbeta. Hanna från SF tog på sig uppgiften att
be SUS övermarskalk Ann om mer information och bättre
kommunikation anqåenCe SUPR.

På Campusrådsmötet uppkom id6n om föreningsminglet som kommer att
inträffa den B/5.

7. Skattmästeriet
Christian är föredragande. Löpande kontakt sker med revi-sorerna
som ska lämna in ekonomisk berättelse för 20L5 och 2016 snarast.,
troligtvis under veckan. Christian jobbar ikapp så att vi kan
redovisa skat.t och sammanstä11a budget för året.

8. HumF KM

Erik är f öredragande. Sist-a puben gick okej . Det kom mycket f o1k
men kvittorullarna togr slut så puben fick stänga tidigare, ca
23:L5. Det måste a11tid finnas kvitt.orullar t.i1lgängligt. Nya har
best.äl1ts.

Rapport från SUPR: Ann vill ha ca 60 ord om vårt. klubbmästeri samt
en fyrkantig logga. Texten är avsedd att, ingå i en folder som ska
delas ut ti11 studenterna i samband med terminsstarten. Deadline
15 juni. Erik ansvarar för att skriva ett förslaq till
sommarkonferensen .

KM måste b1i bättre på att alltid kolla medlemskap på gästerna
under puben. Det har varii, svårt att gö::a när det inte f inns
trlLräckligt med folk. trr:-k tycker inte att vr gör t:-11räckligt
för medlemmarna. Han föresLår medlemspris på maten som ett sätt
att skapa mervärde för medlemmarna.

Christian påtalar att maten inte drar in lika mycket som vi
spenderar på att laga den. Kanske kan en lösning vara att ha ett
rullande schema på fyra maträtter som ä.r enkla och
kostnadseffektiva som vi kan välja emelfan. Matfrågan kommer att
diskut.eras vidare på sommarkonferensen.
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Erik jobbar på en omorganisation
tas upp på sommarkonferensen.

9. Husutskottet
Aysan år ':lt,- när.lar.ande.
diskr-rssion al.,t ske o:n \r-åd

unier rösten.

av KM och önskar att även detta

Under sommarkonferensen kommer mer
som är möjligt att göra på Gula vi11an

L0. Informationsutskottet
Elizabe:h är f oredraganCe. Ing.er- ny].-t rar här:t sedan si sta m,jLet,
det sis ta nyhel-sbrevel- har skickats ut. Erni.ia f öres Lår ei-t ins lag
i nyhetsbreve:- scrn handLar om vacl föreninEer gor så aLt- mediemmar
far se det- son hänc1er i förenlngi,Än och va,l 5i-yreisen Eor.

En sommarhålsning från styrelsen på sociala med:-er bör Iägigas ut,
förslagsvis i samband med sommarkonferensen.

18:49 Paus för rådjursskådning
18:50 Mötet upptas iqen

l-1-. Programutskottet
P:ogranLutskoti:.et ar Ki?:e rLecL s r tt aroe'ae f ,I -- trmine;t, uiet komner
in-,e att trinns med nåcton st sta f rlmkvä11.

Arbetet med Dramaten fortsätter. HumF' kommer att marknadsföra och
skicka en länk r nyhet.sbrevet så att våra medlemmar får rabatterat
pris på föresl-ällningar Anna Karenina och Swede Hoflow.

Mycket fokus borde i börj an på terminen läggas på att dra nya
medfemmar och vi bör utnytt;a affischer som medium for
mar:knads f öring mer .

L2. Sektioner
a. Crafterschool

Inget att rapportera.

b. PEPP

PEPPE hade avslutning i för:ra veckan" Den nya generationens PEPP

hade en fest på Gula villan som inte slutade så bra. tresten fick
avslutas för tidigt eftersom flera gäster druckit för mycket. Den

ä1dre generationens PEPP som kommer att sluta på universitetet nu
1 vår hade en avslutning med aktrviteter och sedan gemensamt häng
på onsdagspuben.
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Inget ar-r-. raPP.)rtera '

d. SällskaPssektionen
InEe1, ar-r- r aPPort-era'

e. Ärling
Inqel- ar--i- raPPort-e ra .

f. Kroki
Inget aLr- raPP:ortera.

g" Modest
Inget e:: rapport-era '

h. Hrss
Irig-at ai. raPP(-r rLera ,

i. Eventuella nYa sektioner
Inget a:i raPPCrtera '

13 öMÄ

a. Utvärdering Punschafton
punscnaf L.j1er. gii:k i,.ra, i5 persone- re'lr.,erkade . I/i irace p laneral:

lr:e ,,'äi mvi,:<et ma':, iller. a la ter tt'J'kor' rL':j'l'l' ' perslner

trl rCelades Uggleordersnr'edal;'

L4. ExternuthYrningar
pink:-:.ogrammi-nE har Crag:L trl'oaka sin t'rt-hyr:n:'l-q, de h-r--t'adr':

ir--:\19."llcL -irr:' 'r ''t'l) r=-:a'

Anna efterfrågar någon som kan

Christian och Elizabeth anmä1er

i Dalarna.

15. Inbjudningar
1 nca n !'a i nb,, u r1r i n'ga r na r' :- rL k rnnr t- '

l-6. Under mötet våckta frågor
De: hä; är L?r[-t.L€fis sjsF'a stTr':-=etr'r'e'

sa har vi sclnr,aruppeliåLi o:ii l:ö'; )a.: igerl

jobba på Ebbes fest den I1/6'
intresse. Johan kan om han inte

Efter sommarkonferensen
rJnL den 24:.e augusr-i.

ar

AnnainformeraraLtdenstud'entanpassadeSTAD
"AnsvarsfuLL aLkohoLservering" kommer att äga

oktober.

utbi ldn i ngen
rum den 2:e och 9:e



Chrrst.ian meddeLar att han tycker om afla väIdigt mYcket

L7. Mötets avslutande
Orcfcrande Arlna forhiarar n:t-et a'"rslLrtat k'' l8:58

Justeras

{,,^3a»-^
Anna Börjesson
Ordförande

Matilda Kjellqvist Videla
Se kre terare


