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1. Mötets öppnande
Ordförande Anna förklarar mötet öppnal- k]. 78:72. Matilda vä1js tilI
mötessekreterare.

2. Justeringi av röstIängd
6 styrelseledamöter närvarande. Motet är inte besLutsfört.

3 " Godkännande aw föredragningslista
Föredragningslistan godkänns med ändringar.

4. Föregående mötesprotokoll
Frågan bordläggs. Protokollen är klara men inte helt påskrivna.

5. Adjungeringar
Anna Stenström ad;ungeras in.

6. Presidiet i-nformerar
a. Decharge

Anna är föredragande. Imorgon, tisdag är' del- dechargemöte. Vi kommer

att förhoppningsvis ansvarsbefria 20Il , 20L2 ocin 20 13 års styrelser.
Verksamhetsberättelser från de åren kommer att granskas och
förhoppningsvis godkännas. Eftersom vi inte har revisorsberättelser
kommer mötet agera sakrevisorer. Trll sommaren är vi klara med alla
är som släpat efterl

b. Kandidatceremoni
Matrlda är föredraqande. Kontakt har tagits med institutionerna och
studentråd och lett ti11 bra dialog. A11a berörda parter ska
undersöka siri egen medverkan. Det är önskvärt att ett datum spikas
så snart som möjligt. Arbetsdatum föreslås till den 7:e juni.
Mötet diskr-rterar datum och vilka medlemmar som är välkommna. Det är
problematiskt att alia studenter inte kommer att ha hunnit ta ut sin
examen.

c. 20/3-24/3 Medlemsboost SUS

Anna är föredragande. SUS anordnar en medfemsboost i ansLutning tilI
kårvaler--. De ska ha ett mässbord ut-anför biblioteket, från
9:30-15:30. Al la fakr-rltetsförerringar i samarbetet uppmanas att stå
där och svara på frågor. AlIa styrelseledamöter bör stå L-2 gänqer.
Anna Iägger upp doodlen med tider i facebookgruppen.

d. Rapport från campusrådsmöte
Matilda är föredragande. Campusrådsmöte holls hos NF på Gröna villan
förra -reckan. E'.E.S.T. hade åsrkter om att campusrådet träffas för
ofLa, Christran svarade rned att påpeka att det är bättre med för:
många möten och att fakultetsföreningarna kommunicerar än att det är
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då1ig ståmning meflan föreningarna.
Kårvalet diskuterades också. Projektledare för kår.ratet vill ha mer
aktivit-eter runt kårva1et. Bland annat debatter kommer att crdnas
och projektledare vill gärna ha hjä1p av föreningarna.

Motet stälfer srg positivt till att kårvalet uppmärksammas mer av
föreningarna.

e. Städning
Matilda är föredragande. Det har varit då1igt med städningen de
senaste veckorna. Denna punkt kommer att tas upp på fler möten för
att påminna.

7. HumF KM

Onsdagspubarna går bra. Många från KM är på STAD-utbildningen.

a. Valborgspubrunda
Erik är föredragande. VaLborgsfamrljen har tillkännagett årets tema
för valborgspubrundan viLket är tecknat. Vi ska i relation till
temat komma på en lek, och en drink. KM ansvarar för tema men tar
gärna emot förslag. Teman som diskuteras är My Little Pony och Nalle
Puh. En maträtt som är lätt att qöra mycket av ska serveras. Alla
måste hjä1pa till. Al1a som hjä1per till få ga gratrs på
efterfesten. KM ska beställa fatöI. KM ansvarar för att göra schema
för förberedelserna och arbetet under själva pubrundan.

Presidiet ansvarar för att söka efter utökal- tillstånd och
eventuellt införskaffa en ti11 kortmaskin.

Paus för middag k1. 18:50.
Mötet återupptas k1. 19:09.

8. Husutskottet
Inget nytt att rapport-era. Husansvarig är inte på p1ats.

9. Informationsutskottet
Jasmin är föredraqande. Jasmin önskar mer återkoppllng från öUA. Hon

fick denna gång jobba i onödan och önskar att det inte upprepas.
Alla utskott sätter upp egna affischer runt campus. Det är -riktigt
atl det görs I

Nyhetsbrev sklckas ut på fredag. Jasmin vifl ha textbrdrag skickade
tiLl sig senast på torsdag.

10. Programutskottet
a. Utvärderj-ng Open Decs
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Programansvariga är inte på plats så ingen rapport kan ges. Men

enligt de styrelsemedlemmar som var närvarande så var det väldigt
lyckat. Mer städning och en tydllgare plan hade varit fördelaktigt.

11. Sektioner
Sektionsansvarig är inte på plats så ingen rapport kan ges.

a. Crafterschool
Crafterschool kommer ha evenemang den 23: e mars.

b. PEPP

fnqet att rapportera.

c. SAMT

Inget att rapportera.

d. Sällskapssektionen
Sällskapssektionen kommer ha evenemang den 20:e mars.

e. ÅrJ-ing
Inget att rapportera.

f. Kroki
Inget att rapportera.

g. Modest
Inget att rapportera.

h. Eventuella nya sektioner
Inget att rapportera.

L2. öMÄ

a. Födelsedagsmiddag
ÖUÄ ar inte på plats så ingen rapport kan ges. En doodfe har skapats
där styrelsen kan skriva upp när de kan hjä1pa till inför helgen.
Söndag är viktigast.

13. Externuthyrningar
a. Andrea Hasselrot
b. Gui]-Iermo Montero MeIis LO/6

A1la uthyrningar godkänns av styrelsen.

L4. Inbjudningar
a. Nylands Nations årsfesE 8/4

Christian åker under hela veckan. Resterande styrelse som vill åka
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över helgen bör anmäla siq snar:ast

Johanna
Vårbal- Elektrosektionen pä xtx ZZ/4
intresserad.

b.
är

c. F.E.S.T. Vårba1 1215
Presidiet kommer att representera.

15. Under mötet väckta fråg:or
Rapport från NF:s finsittning "Islossningen". Erik och Johan
representerade och hade med sig presenL i form av en groddräkt. Erik
blev barstoppad och är kränkt.

Chr:-stian meddelar att han tycker väldigt mycket om alla

16. Motets avslutande
Ordförande Anna avslutar mötet kf 19:35

Justeras

fir*Wrxo'-^*
Anna Börjesson
Ordf ör'ande

Matilda KjelLqvist Vide
Se kreterare
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