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1. Mötets öppnande
Ordförande Anna öppnar mötet kl_. 11:34.

2. Justering av röstlängd
Samtliga har rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista
Mötet godkänner föredragningslistan.

4. Föregående mötesprotokoll
Erågan bordlades. Eöregående mötesprotokoll är färdigt men inte
j usteras .

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
Anna och Matilda är föredragande.

a. Beslutspunkt: Verksamtretsplan för Huma.nistiska föreningen
20L7

Se bifog'at dokument \\HumF:s verksamhetsplan 20L7,,

Förslag: Ordförande föreslår styrelsen
att anta HumF:s verksamhetsplan 2017 med
redaktionella ändri-ngar

Beslut: Styrelsen bifalfer ordförandens förslagr

Paus kl. 72:33
Mötet återupptas 73:02

b. Beslutspunkt: Budget för Humanistiska föreningen 2017
Christian är föredragande.

Eörslag': Ordförande föresfår styrelsen
att anta HumF:s budget 2017 med
redaktionella ändringar

Beslut: Styrelsen bifaller ordförandens förslag

Paus för lunch kt. 13.59
Mötet återuppt.as 15 : 4 B

c. Beslutspunkt: Datum för Dechargemöte 2017
Anna föredrar.
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Mötet beslutar att hål1a Dechargemötet 2017 den 14:e mars kI. 18:30.

d. Seniorer
Anna fÖredrar om seniorskapet. Mötet uppdrar presidiet att prata med
föregående års presidium angående att nominera seniorer från
respektive år.

e. Diskussionspunkt: Humanistdagen S/4 2OL7
Hum!. ska ordna en pub samt en föreIäsning.
Veronicas chef är intresserad av att prata om hur hennes arbete som
ordförande i Humtr 1986 påverkade henne. christian ska höra med
Tanvir Mansur.
Ett förmöte är planerat med fakulteten den 15:e februari. Alexander
eller Erik kommer at-t närvara.

f . Diskussionspunkt: Engagemangi
Mötet diskuterar hur studenter kan engagera sig i Humf utan att
sitta i styrelsen.
Johan efterfrågar tydligare riktlinjer för att fånga engagemang från
studenter som verkar nyfikna på HumF:s verksamhet.
Mötet kommer fram tiLl aLt följande engagemang skulle behövas: mer
personer som jobbar i baren, fotografer, fanbarare,
serveringspersonal, kökspersonal och en arkivarie.

Erik föres1år att lägga upp annonser på sociala medier om att HumF
behöver funktionärer. Anna föreslår att hålIa etr- informationsmöte
för att locka studenter att engagera sig.
Jasmin föreslår sig att göra en affisch med vilka poster som finns.

Styrelsen bestämmer att det ska skapas el-t qemensamt dokument att
arbeta vidare på vilka poster som behövs.
KM får i uppdrag att kontakta internationella enheten för att
marknadsföra att en kan qå med i KM.

g. Diskussionspunkt: Utökad serveringr
Styrelsen dlskuterar att ansöka om utökat tillstånd på framsidan av
huset. Det skul-Ie vara möj1igt att göra om gräspIätten framför Gu-La
Vl1lan till en uteservering med
Detta skulle
Til1ståndsmyndigheten och Akademiska Hus måste kontaktas för att
fråga om HumF ens får göra detta. presidiet får i uppdrag att ta upp
kontakt.

7. HumE KM

a. Brainstorming teman
Styrelsen föreslår följande teman för onsdagspuben:

- Bingo
- BO-tal
- Filmtema: Tim Burton, Big Lebowski
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- Tv-spe I stema: Mario Karr
- JIJerpurJ
_ T^d-t^-,f,.f uYo[/a! Ly

- Full Moon party

Styrelsen är positiva tilf att fortsätta med karaoke.
Erik föresfår att ha ett samarbete med Bojan on Thursdays.

b. Mat under puben
KM har svårt att ordna mat på pubarna, det tar väIdlgt mycket tid
och ork och maten tar afftid slut för tidigt. Styrelsen diskuterar
vilken typ av mat som skulle kunna serveras. Att ha toast, nachos
och en lagad maträtt föreslås.
Alexander erbjuder sig att laga mat de onsdagar han är ledig.
HumF har ordnat med ett Mathem.se-konto vilket förhoppningsvis
kommer att underlätta med handlingen.

c. Rutiner trnder puben
Diskussion om hur styrelsen ska förhålla sig till att vara på
onsdagspuben. Det måste vara tydlrgt om styrelsemedlemmar jobbar
e-Ller inte, jobbar en inte är det inte okej att gå bara baren eller
förse sig med alkohol utan att betala. KM vilI gärna att
styrelsemed-Lemmar säger 1-ill om dem vi11 jobba på onsdagspuben och
inte bara går ut och in bakom baren.

d. AlkohoJ-policy
Diskussion om när och hur det är okej att dricka av HumF:s alkohol.
Alkoholen på vi1lan finns för försä1jninq, inte för att styrelsen
med vänner ska konsumera när de helst vi1l " I alla utskott som har
pubverksamhet finns det i viss utsträckning möjlighet atl- i rimLig
mängd förse sig och sina vänner med HumF:s alkohol" Under de
tillfällen då styrelsen;obbar eller har möten kan det också uppstå
t111fä11en då föreningen bjuder.
Dock är det aldrig okej att dricka aLkoholhaltiga drycker när en
jobbar i baren. Att komma till Gufa Villan och hämta med si-g
alkohol som om det- vore Systembolaget är heller inte ok.
Johan förtyd1igar: "Regler och tydlighet skapar frihet."

P:rrq Ll 17.\A

Mötet återupptas lB;26

8. Husutskottet
a- Brainstorming id6er

Nya nycklar är på väg och ytterdörren ska fixas.
Det pratas om att köpa in nya möbler begagnat. Det skulle ,Eä1Ia nya
soffor, tryä soffbord, möb1er ti11 kansliet, speglar ti11
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toaletterna, etc.
Styrelsen måste kolfa upp vad som får och inte får göras i huset-
ÖUÄ har inventerat köket. Punschkoppar och skedar måste köpas in
ÖlfÄ tår i uppdrag att undersöka vart en köper sådant.

9. Informationsutskottet
a. Brainstorming idåer

Nya affischer för de olika delarna av Humtr:s verksamhet ska göras.

Mer engelsk informat.ion efterfrågas av utskotten. KM vifl ha
majoriteten av sina affischer och facebook-evenemang på engelska för
att nå ut till så många som möjIigt. Nyhetsbreven fortsätter vara
enbart på svenska. Internationella enheten på SUS kan kontaktas om

vi vifl marknadsföra evenemang i deras nyhetsbrev.

Hur marknadsför vi oss själva på en görbar nrvå? Anna föres1år
posters med väfdigt tydlig och konkret information, typ "Humf for
dummi es" på en poster.
Vi kan kontakta institutionerna och lte om att få vara med i deras
välkomstbrev och deras information på mondo.

Prioriteringar för rnformationsutskottet under året är:
- UtveckIa hemsi-dan

- Ha mer information på engelska
- Utveckla flyers och posters

b. Sponsring
Vems uppdrag är det att hantera sponsring? Eörra året var det
rnformationsutskottet. En möjlig Iösning är att dela upp ansvaret i
utskotten, exempelvis att KM fetar efter sponsring av tröjor ti11
barpersona-Ien.

Styrelsen har vetorätt mot de avtaf vi ska skriva på. Hittas ett
rntressant avtal kontaktas förvaltnangen först som dareft-^r tar upp
det med styrelsen.

Det är inte ett huvudfokus för styrelsen att leta efter företag som

vi11 sponsra oss men om intressanta erbjudanden finns är vi positivt
instäflda.

Klockan 1B:50 avslutas mötet för dagen.
Mötet återupptas 29/L kl. 11:08.

Prog'ramutskottet
a. Brainstorming id6er
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Programutskottet planerar att ha en skräckfilmskvä}1 snarast.
Potentiella föreläsare har kontaktas. Matilda poängterar vikten av
marknadsföring, det är vtktigt att föreläsningarna marknadsförs
ordentligt. Att ha bra förefäsn-rngar som marknadsför mycket under
ffera veckor är viktigare än att ha många före1äsningar.

Andra ideer är en ölprovningskvä11, quizzkvä1.1ar, en spelkvä1I med
interaktiva historiespel, "murder mystery g'ame" spe1, en
vernissagekvälf med konst gjord av studenter. Matilda föres1år
"danceoke". Anna föresfår en Bake Sale.
En framgångsfaktor är att ha en bredd på evenemangen.
Presidiet föreslår att PRU ska kontakta internationella enheten på
kåren. Erik föreslår ett samarbete med ESN.
SkulLe månadens kulturutflykt kanske återupplivas?

11. Sektioner
a. Studentråd

Styrelsen diskuterar att införa nya riktlinjer angående sektionerna.
Presidiet föreslår att sektionerna ska vara mer kopplade ti11
studentråden. Det skulle kunna finnas två typer av sektioner.

- Första alternativet: Om en e11er flera studenter vifl ordna
aktrviteter av aflmän karaktär så ska sektionsLedaren be dem

kontakta sitt studentr'åd och skapa en sektion genom
studentrådet.

- Andra alternativ: om 3 eller flera studenter har ett specifikt
intresse kan dem starta en sektionen utan ett studentråd bakom
sig.

För alla typer av sektioner måste både sektionsordförandena och
sektionens medlemmar vara medlemmar i HumF och del-ta måste vara
tydllgt.
Att återinföra aktivitetsstödet diskuteras.

b. Crafterschool
Frågor utifrån gä11ande när det kommer dra igång. Sektronen ger
oklara svar. Går dei- att hitta fler som kan hjä1pa till med eventet/
kanske hitta någon i facebookgruppen.

c. PEPP

Har blivit mej lade och visat intresse men inte fått vidare
återkoppling.

d. SAMI

Har bli..vit kontaktade, men har inte svarat.
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Kontakt tagen, cle undrar om kostnader och STAD-utbrldning. Vi11 ha
ett event den 24/2.

f. Sällskapssektionen
Inget nytt. Har efterfrågat att ha evenemang en gång i veckan, men
detta har styrelsen tackat nej tiIl.

g. Ewentuella nya sektioner
Kroki: Leif som stod modell förra året har tagit kontakt med PrU,
har vrdarebefodrats till Lisa. Det har kommit lite förfrågningar.
Ett avtal ska skrivas på i veckan, då kommer fler detaljer att
di s kuteras .

Veronica är nästan kfar med en manual för sektionerna.

L2. öMÄ

a. Reeentiorsmiddag VT17
I nu1äget 26 anmälda. Facebookeventet ska uppdateras med mer
information. Ingen ToastMaster vald. Icke-svensktalande ska som
vanligt placeras bredvid rutinerade sittninqsdeltagare som kan
forkfara vad som hander.

Tilf nästa middagen föreslår Anna att by-ua ordet "matpreferenser" i
anmälnrngsdokumentet mot ett annat begrepp, exempelvis
matrestriktioner. Aven att anmä1a alkohol eller alkoholfrit-t bör bli
tydligare i nästa anmälningsdokumentet.

Erik foreslår PayPal som betalningsalternativ för att nå fler
internationella studenter. Tveksamt om detta är en bra ide.

b. Fakultetsmiddag
Föreslås att ha på Fettisdagen 28 februarr. Presidiet ska prata med
Bengt angående om datumet fungerar.

c. HumF 103 år
Eödelsdagsmiddag den 1B:e mars och födelsedagspub den 15:e mars.

d. Catering
Presidiet uppdrar ÖltÄ att kontakta Catering Direkt efter
reccesittningen. Anna ska fråga Juridiska föreningen vad deras
cateri ngföretag heter.

13. Externuthyrningar
a. Rapport

När en har jobbat är det ens eget ansvar att rapportera in tiderna i
dokumentet som finns i facebookgruppen. X
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L4. Inbjudningar
Inga nya inbjudningar har kommit in.

15. Under mötet väckta frågor
Johanna meddel-ar att personaltoalettens handfat läcker.

Anna meddelar att att hon t.ycker om afla väldigt mycket.

16. Mötets avslutande
Ordförande Anna avslutar mötet kI. 72:40.

Justeras

fttr"rfages*--
Anna Börjesson
Ordförande

thrt'aLil'4\W
Elisabeth rilly {/
Se kreterare

/4M
Matilda Kjellqvist Videla
Vice ordförande


