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1. Mötets öppnande
Vice ordförande Mati-lda oppnar mötet klockan 1B:11.

2. Justering av röstlängd
Tlo stycken är röstberättigade.

3. Godkännande aw föredragningslista
Eoredragnrnqslistan godkänns med ändringa::.

4. Föregående mötesprotokoll
Frågan bordlades. Protokolf från förra mötet är klart, behöver
endast justeras.

5. Adjungeringar
Aysan Majerie adjungeras in under hela mötet med närvaro- och
yttranderäLt.

6. Presidiet informerar
a. Interinistiskt va1 tiJ-J. styrelsen

Aysan hå11er en kort presentation om sigr sjä1v.

Styrelsen bes i utade

att interimistiskt vä1ja Aysan Maherie ti11 Humanistiska föreninqens
styrel se

b. Diskussionspunkt: Vinterkonferens
Matilda förklarar upplägget. Fredagen kommer att bestå av
teambuilding och prat om förväntningar, en mjukstart inför helgen.
Under vinterkonferensen ska budqet och verksamhetspfanen diskuteras
och faststäl1as - Konferensen ska ha en visionär inriktning, alla ska
tänka igenom sina roller och fundera på saker de vil1 åstadkomma
under året. En enklare -rinprovninq kommer också att- ske under
konferensen, för att prova vrfka som ska b1i barens standardviner.
Chrrstian vifl prata om utökat serveringstillstånd för en
uteservering.
Matilda uppmuntrar alla att komma förberedda ti11 konferensenl
Anna påpekar hur viktigt det är att alla som kan sover överl

c. Utvärdering aw wälkomstweckorna
Det gick bra att stå i tältet med SUS. Johanna förklarar att det är
svårt att få folk att prat-a, de som pratar verkar däremot
intresserade av informationen. Kont.akten med SUS var också god.
Samma procedur tlll höstterminen, a1la styrefsemedlemmar uppmuntras
då att vara med i värvningsarbetet åtminstone vid ett tillfälle. r'
Fråga om huruvida en eventuefl välkomstfest bör arranqeras tas upp. /./'//
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Styrelsen är tveksam. Starkare samband med kåren efterfrågas. Elfer
att HumF ska verka för att en gemensam inspark ska ordnas från
universitets hålf. Erik tycker att HumE måste bli bättre på att nå
ut till inLernationefla studenter.

Paus för middag LB:29.
Mötet åLerupptas 18 :48.

d. Styrelsemingel 25/1
och SFs styrelser besöker onsdagspuben., det vore kul om så många
möj1igt från HumE kunde vara med och mingla från klockan 19.00.

e. Arbetsledning
Anna och Matilda har delat upp arbetsledningen av utskotten.

f . Feministiska juriststudenter
Kårföreningen Feministiska Juriststudenter vill ordna en aktivitet
för sina medlemmar men JF är inte samarbetsvilliga.
Kårföreningssekreteraren på SUS har fråqat presidiet huruvida
Feministiska Juriststudenter skulle kunna få komma på en onsdagspub.
Presidiet har pretiminärt sagt ja tilf detta. Styrelsen hålIer med
presidiet.

g. Humanistdagen
Humanistiska fakufteten har kommrt 1ångt med planeringen av
Humanistdagen, denna infaller r år onsdag den 5/4. HumF ska ordna
humanistpub och föreläsning. Förslagsv:-s företäsnlnq med qamla
HumF-aktiva som kan redogöra för hur deras förentngsengagemang
hjälpt dem i arbetslivet. Förslag på före1äsare behöver 1äggas fram.
Tanvir Mansur kommer på ta1. Christian ska höra siq för. Veronica
har en medarbetare på Spritmuseum som tidigare suttit som

ordförande.
Anna tycker det känns som mycket ;obb för styrelsen att ordna lunch
i samband med dagen/ vore däremot möjtigt att öppna upp VilLan om SU

sjäIva vill bjuda på lunch.
Det har varit vä1digt då1ig marknadsföring föregående år, så detta
måste förbättras. Nådde ej ut ti}1 särskilt många. HumE behöver bli
bättre på att marknadsföra sin medverkan under dagen.

7. HumF KM

a. Utvärdering av väIkomstpubarna
Välkomstpubrunda 73/7: Erik beskriver arrangemanget som "ett
fiasko", mycket på grund av SUS, SU och den information som spreds.
Pubrundan skufle inte ha varit den dagen, men informationen hade
redan gått ut titt studenterna. Bättre kommunikation, organisation
och transparens efterfrågas. Försäljningen på Gula Vilfan gick bra
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de första timmarna men stannade av framåt kväIlen, många studenter
såg troligtvis HumFs pub som ett "förkröksställe".
Välkomstpubrunda lB/l: Onsdagens pub var betydligt bättre. Enbart
kortbel-alning, dock efterfråqan på ytterligare en kortapparat då
trycket r baren bfev för högt med en.
Svårt vad gäLler att anordna sociala aktiviteter, lekar osv.
Uppgifter om att en def studenter gick iväg med alkohol /qlas. Anna
har mailat kåren om detta. Inte fått återllopplinq.
Matilda påpekar hur viktigt det är att ansvariga uppmärksanLmar
besökare på att de inte får ta med sig alkohol utanför området i
enliqhet med HumF: s serveringstillstånd.

8. Husutskottet
a. Nya 1ås

Nycklar och byte av 1ås är på gång, Aysan håfler i kontakten med
nyckelexpeditionen. Cylirrdrar och nycklar är klara/ men det behövs
uppgifter om vilka det är som skall ha nycklar och vilka dorrar det
aällar l1c, cr\,-\rJ --r;ken). Bytet skall ske så snabbt som möjligt,
förhoppning inom de närmsta veckorna.

Eörsök att kontakta Akademiska hus har gjorts.Trasiga lysknappar,
dörrarna ti]1 Stockhofmsrummet skall fixa=, bland annat.
Aysan har varit på Mediamarkt och bestäl1t tvättmaskin och
torktumlare I

9. Informationsutskottet
Informatronsutskottet undrar vilka event som skall förmedlas til-f
kåren. Det måste vara tydligt i våra errent-beskrrvningar vilka som
får deltaga (medlemskap osv).
Info behöver evenemang upplagt på sociala medier tidigare för att
kunna marknadsföra dem i god tid. En vecka i förskott vore bral
Johanna kommer att 1ägga upp event för KM på torsdagar.
Affischer och marknadsföring för studreplat-ser på Vitlan har gjortsl
Att maila ut till berörda på universitetet, uppdatera öppettider på
hemsidan, nyhetsbrev, marknadsföra på sociala medier osv. behöver
qöras.

Emilra Nygård injusteras klockan 19:38.

Nyhetsbrerz ska11 skickas ut fredag ;ämna veckor, så om utskotten
önskar ha med någonting bor det förmedl.as ti11 informationsutskottet
senast dagen innan.
EörsIag tilI nya broschyrer skalf rrara klart tlll Vinterkonferensen.

Matilda uttrycker beundran för styrelsens arbete.
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10. Programutskottet
Programutskottet har skickaL mejl ti11 institutionerna och inväntar
svar från möj1iga före1äsare. Li1la Drevet har dragit tillbaka sitt
erbjudande om att håI1a en l-ivepodd på vi11an men istället erbjudit
HumE ett tiotal gratisbiljetter att ge ut ti11 medlemmar.

a. Föreläsning med Rictrard .7uhIin från acceleratorprojektet
Richard Juhlin, chef på Accelerator har fått förfrågan om att hå11a
en föreläsning. Han var positiv till detta. Eöreläsningen förläggs
titl senare i vår.

b. Rainbows
Johan har mailat, men inte fått någon respons än.

11. Sektioner
Veronica har mailat alfa sektroner.
skafr sammanställa en lathund for a1la sektioner, trps och råd för
formulering osv.
Rekommendation om att event skall anordnas en gång i månaden per
sektion.

a. CrafterscLrool
sektionen känner sig stressade, dock sugna på att återigen dra igång
verksamheten snart. Onskar sticklingbytarkväI1 I

Möjligtvrs utöka,/starta upp odtingsinriktad sektion?

b. PEPP

skall se hur intresset för att hålla sektionen igång finns bland
medlemmar, är i nuläget veliga.

c. SAMI

Inget svar.

d. ÄrLing
Har trdigare varit sektion hos HumF, har hörc av sig och vill
anordna middag. Eörsta datumet 24/2, behöver STAD-ansvarig.

e. SäIlskapssektionen
Kort sagt: frustrerande. Skall ha sitt första. evenemanq 241L,
behöver STAD. Anmärkningar på utformning av event i sociaLa medier.

f. Eventuella nya sektioner
Krokin fortsätter med ny ansvarig. Hen har fått över1ämning och
kontakter för att boka modeller. Sektionsavtal- skalf skrivas.

g. Humanistiska fakultetsrådet
Humanistiska fakultetsrådet har möte d,en 26/7, vore bra om någon 
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från HumE var där och presenterade föreningen, med förde1
sektionsledare. Veronica kan dock inte. Någon annan från styrelsen
får gärna gå.

L2. öMÄ

a. Recentiorsmiddag
Pl-aneringen går bra, även om mailen krång1ar.
Humanistiska föreningen vid Äbo har anmält. att de kommer.
Än så länge ett tiotal anmäl-da utöver styrelsen.
HTS i Lund skall få inbjudan då de ej står med i vänföreningslistan.
Måste 1ösa STAD-ansvarig under eftersläppet och toastmaster skalt
vä1jas.
Handling planeras in, 9/2. Möjligtvis även organisera inköp för KM

vid samma tillfäl1e.

b. Fakultetsmiddag
Anordnas någon gång under terminen, möte mel-1an fakulteten och
styrelsen. Presidiet ska ta upp detta på med dekanus.

13. Externuthyrningar
a. Lydia Wistisen 31/3

Eödelsedagsfest för privatperson.

b. Socialantropologiska studentrådet 2L/3
Middag, oklart för viIka. Tillhör dock inte HumEak. Styrelsen
godkänner att studentevenamang kopplade tilf en institution annan än
HumFak får l1te rabatterat pris på lokalkostnader.

e. BuddymLngeJ- t3/2
Mingel för kårens mentorprogram, en måndag.

All-a uthyrningar beviljas av styrelsen.

t4. Inbjudningar
a. L8/2 åbo Akademis Studentkår årsfest

Emilia åker troligtvls.

b. 28/L MF Amphioxgasque
Tyvärr försent att anmäla sig, infaller även under HumE:s
vinterkonferens .

c,. 25/2 HTS Lunära högtid
Styrelsen har fått tre inbjudningar/ främst. avsedda för presidlet.
Presidiet och en ti11 styrelsemedfem åker. Förhoppni-ng om att skriva
vänskapsavtal med HTS !
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15. Under mötet väckta frågor
Veronica föreslår att hon ska r-a med sig vinprovningsattribut ti11
vinprovningen som ska ske för styreLsen under vinterkonferensen.
Johan framlägger förs1ag om förslags-1åda. Får i uppgift att fixa.
Aysan föreslår att styrelsemötena flyttas från jämna veckor till
ojämna, då det krockar med hennes kväflskurser'. Mötet beslutar att
flytta styrelsemötena till ojämna veckor.

16. Mötets avslutande
Christian meddelar att han tycker väfdigt mycket om styrelsen.

Vice ordförande Matilda avslutar mötet klockan 20:25.

Justeras

lln^firy"fie*--,UAnna uorlesson
Ordförande

Matitda Kjellqvist Videfa
Vice ordförande

ffirilLlre"f{W
El-isabeth Tilly
Se kreterare


