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1. Mötets öppnande
Vice ordförande Mat-ifda förkfarar mötet öppnat kl. 1B :09.

2. Justeringr aw röst1ängd
Alla när-/arande har rösträf-t.

3. Godkännande av föredragningsJ.ista
Punkt 6 d-i täggs ti11. Styrelsen godkänner föredragningslistan med

ändringar.

4. Föregående mötesprotokoll
E-öregående mötesprotokoll för styrelsemötena 9/L; 23/l; 28,29/7;
L3/2; 21/2; 73/3 läggs till handlingarna.

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

5. Presidiet informerar
a. SSCO delar ut bidrag

Matilda är föredragande. SSCO:s ordförande har kontaktat presidiet.
SSCO delar ut bidrag ti11 olika föreningar som arrangerar evenemang
riktat tilL internationefla studenter. Mötet diskuterar olika typer
av arrangemang som vi skulle kunna ordna. En "typiskt svensk"
sittninq riktad mot internationella studenter diskuteras.

Mötet uppdrar presidiet att undersöka frågan vidare.

b. Humanistdagen
Anna är föredragande. Vi har två talare till vårt seminarium kI
15:00, båda är seniorer i föreningen. Vi kommer även att ha ett
mässbord 73-16 och vi behöver folk, gärna 2 personer hela tiden. Vi
kommer att har godis, flyers och ro1l-up. Syff-et med att stå på

mässan är att få studenter att engagera sig. Presidiet gör en doodle
för styrelsens deltagande.
KM håller i Humanistpuben under kvä1len, den är en vanlig onsdagspub
men öppnar kl. L6. Hjäfp i baren kommer troligtvis inte att behövs
men styrelsen uppmuntras att delta på puben och prata om förenrngen
med medlemrnar.

c. Beslutspunkt: Kandidatceremoni
MatiLda är föredragande. Efter diskussion med institutioner och
andra berörda föresIår presidiet att HumE ska håIla sin
kandrdatceremoni. den 7:e iuni.

Mötet beslutar att
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Matilda har varit i kontakt med olika studentråd och bland annat
historiska studentrådet är intresseracl av att vara med och hjälpa
til]. Matilda kommer att kalla t-i]] ett möte för de som önskar
engagera sig.

Mötet diskuterar priset på ceremonin. Jasmin menar att priset ska
vara 1ågt och trycker på att när hon har tagit examen så har hon

;obbat för det och "är trött och önskar att folk skulle ge henne
saker. Exempelvis: jobb, pengar och diplom". Så som planeringen se.r
ut just nu ut kommer följande att ingå i priset för närvarande
studenter: ett glas bubbel, snittar och ett diplom.

Mötet beslutar att
fastälLa priset för ceremonin till 15 kr för
medlemmar och 100 kr för icke medlemmar.

d. Beslutsutspunkt: Sommarkonferens
Anna är föredragande. På sommarkonferensen kommer planer för hösten
och utvärdering av den gångna terminen att diskuteras. Annas famil;
har ett landstäl}e på Got-land där HumF kan få vara.

Mötet beslutar att
hå1ta HumF:s sommarkonferens vecka 24 pä
Gotl-and.

e. Månadsrapporter
Matilda är föredragande. Alla har varit lite dåliga på att lamna in
sina månadsrapport-er. Det är viktigt att alla gör detta, både för
sin egna skuLl och för: presidiet. Presidiet önskar bättring.

f. Framtidsmässan
Anna är föredragande. Kåren efterfrågar hjä1p med framtidsmässan den
6:e april. Det ar en arbetsmarknadsmässa för offentlig sektor" Vi
har svarat att vi förmodllgen inte kommer at-t delta eftersom datumet
Liqger precis efter Humanistdagen och vårt fokus J-igger på den.

Christran Lycker att vi bör påpeka för kåren att vårt avtal :-nte
avser denna typ av samarbete. Vi ska marknadsföra gemensamma

aktiviteter, inget annat" Anna föreslår att förvaltnrngen tar upp
detta som punkt under konrnande Campusrådsmöte.

g. Kårwalet och Studentpartiet
Anna är föredragande. Kårvafet stundar, det kommer att hå1las den
24:e tiLl den 2B:e apri1. Vi måste boosta detta eftersom
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valdeltagandet är väldigt- lågt. HumF har ett intresse av att
Studentpartiet rrinner eftersom det är mest gynnsamt- för vår
verksamhet. Mötet diskuterar huruvrda det är ett stadgebrott att ta
ställning fö:: Studentpartiet el1er inte eftersom de verkar för en
avpolitiserad kår och rnte har en partpolitisk agenda. Presldiet
undersöker saken med sakrevisorerna.

Projektledar:en för kårvalet har efterfrågat aktiviteter relaterat
tilI kårvalet. Mötet diskuterar att annordna en kårvafspub på
onsdagen under kårvalsveckan. Erik har för avsikt att sätta rlpp
Studentpartiets flagqa under pubarna samt bjuda ln representanter
från partiet för att informera medl-emmar. Representanter från a1la
partier kommer att bjudas 1n tilI kårvalspuben.

Paus för niddaq kL. 19:06.
Mötet återupptas kl. 79:37

h. Extrainsatt föreningsmöte
Anna är föredragande. Förvaltningen planerar ett möte där resterande
oavklarade år (2AL4, 20L5, 2016 samt ekonomisk berättelse för 20LL,
20L2 och 2013) kommer att behandlas. Mötet kommer troligtvis att äga
rum den 26: e ma j 2Al'7 , kl 18:00.

i. Symbios Earth week
Vi har blivit kontaktade av Symbios, miljöföreningren på campus. De

viIl göra något i. samband med Earth Week, exempelvis en k1ädbytardag
eller pub. Styrelsen anser att Sy,rnbios får ordna detta själva men

att de gärna får vara på Gula vrl-lan och att vi kan vara
behjäIpliga. Annas uppdras att svara Symbros.

7. HumF KM

a. Valborgspubrundan
Erik är föredragande. Planeringen inför Valborgspubrundan är igång.
HumF- måste ordna en lek, en maträtt, en drink, ett märke, en pin och
en liten text till Valborgaren. Alla som har id6er kan kontakta KM.

KM hå1Ier på att titta på ett märke och en pin. Detta måste göras så
snart som möjligt. Anna Stenström uppdras at-t skissa på en prn.

Presidiet ansöker om utökat ti1lstånd.

8. Husutskottet
Dör:rarna ti11 StockholmsrumnLet har monteral-s upp igen. Äntligen kan
en tycka, då golvet gjordes om och dörrarna togs bort under november
förra året. Christian föres1år att vi mejlar Akademiska Hus med

följande kommentar: "Tack för ert arbete med dörrarna. Notera att vi
hos HumE har akademrsk kvart, inte akademisk kvartal."
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Utöver detta har inte så mycket mer hänt, Aysan har fortsatt kontakt
med Larry från Akademiska Hus " Vasken i besökstoaLetten är
prioriterade. PersonaLtoalel-tsdörren kommer att bytas ut. Christian
eft-erfrågar lagning a-r väggen i ytterkansliet"

9. Informationsutskottet
Informationsutskottet kommer att marknadsföra kårvafet i
nyhetsbrevet och på sociafa medier. Efizabeth har kontakt med det
företag som ska trycka våra nya flyers.

a. Marknadsföringspriser
Jasmin har funderingar om hur mycket pengar som ska läggas på
sponsrade inlägg på Facebook. Det som har sagts tidigare år är att
de evenemanq som får sponsring på Eacebook bör vara de som genererar
pengar ti11 föreningen.

Presldiet lägger in HumF:s budqet i den gemensanurla styrelsemappen på
Driven. Alla bor titta på sin egna budgetpost.

b. Marknadsföring av kårens och andra föreningars
aktiviteter

Jasmin undrar vilka a-ktiviteter som ska marknadsföras från vårt
håll. Vi kommer fram til1 att vi delar kårens rnlägg när våra
medlemmar kan dra fördel av det.

Christian adjunqeras ut kl. 20:40.

10. Programutskottet
PrU har haft möte i-dag med Matilda där vårens arbete strukturerades
upp.
Några föreläsningar är planerade och kommer att äga rum inom en snar
framtid. Johan efterfrågar hjälp med att affischera inför två
förefäsningar.

PrU behöver hjälp av fler funktionärer. Vi måste let.a efter folk som

vill engagera sig. En ide är att efterfråSa hjä1p i nyhetsbrevet.

Johanna adjunqeras in kf. 20:14.

11. Sektioner
Veronica är inte närvarande vid mötet men har skickat en rapport.

a. Crafter School
Crafter Schools evenmang den 23l3 gick bra. Ca 10 medlemmar Celtog.
Gaucleamus var där och intervjuade några a\r deltagarna. Intervjun \b
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kommer att publiceras i deras nättidning. Några deltagare var där
för första gången för atr- se vad de1_- rrar för typ av evenefirang/ men

gjorde inte själva så mycket handarbete. Det har varit lite svårt
att få sektionsordförande för Crafter School att forstå att det är
de som ska hålla i serveringen av mat och dryck men Veronica kommer

att diskuter:a detta mer med henne. AlIa i sekt-.ionen är dock mycket
bra på att städa efl-er sig. De ska även försöka prata med andra i
Crafter School om huruvida någon skulle vara intresserad av att ta
över när sektionen de slutar studera nu rill våren.

b. PEPP

Inga nyheter

c. SAMI

Inga nyheter.

d. Sällskapssektionen
Säflskapssektionen event under förra veckan gick sådär, 2 medlernmar
deltog. Efter diskussion med presidiet kommer Veronica att föres1å
för sällskapsektionens orCforande att sektionen kanske skulIe döpas
om trll exempefvis "spelsektionen" och fokusera med på den delen
istället för organiserade samtal och sä11skapsspel.

e. il,rling
Inga nyheter.

f. Kroki
Förra veckans krokin gick bra
medlemmar deltog.

Det var bra att vi höjde priset. 6-1

g. Modest
Inga nyheter.

tr. EventueJ.J.a nya sektioner
Mat.ilda har varit i kontakt med Historiska Studentrådet och de går i
tankarna om att starta upp HISS igen. Detta är ännu i tankestadiet
men de har fått kontaktuppgifter ti11 Veroni-ca.

L2 öMÄ

a. Utwärdering födeJ.sedagsmiddag
Sitt-ningen gick väldigt bra. Övermarskalkarna är mycket nöjda med

allas arbete. Det önskas en matberedare för att göra matlagningen
mer effektiv. Det var smidigt att övermarskafkarna s1ä1va hyrde en

bil och åkte och handlade på Martin & Servera. Mötet diskuterar
regel.bunden handlingen till Martin & Servera och hur HumE ska ha-ndla
för att göra allt så smidrgt som möjligt.
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Emifia adjunqeras ut- kf . 20:27

b. Eakultetsmiddag
Presidiet har skissat på en meny till Fakultetsmiddagen. 7 personer
från fakultetskansliet och inspektor Barbro har anmä1t sig.

Efizabeth kornrner att göra risotto tilf huvudrätten. Matilda handlar
på llathem.se så snart som möj1igt.

c. Valborgslunchen
Övermarskalkarna ska skicka ut inbjudningar snarast och ta kontakt
med en cateringfirma.

13. Externuthyrningar
a. Ida Skoglund 9/6

Styrelsen godkänner förfrågan.

t4. rnbjudningar
a. L/4 NF cocktaiJ-party

Matllda kommer att representera.

b. NyJ.ands Nation
Chrrstian, Johan, Elizabeth, Johanna, Emilia, Veronica och Alexander
kommer att representera på Nylands Nations årsfest. Christian
representerar under hela årsveckan.

15. Under mötet väckta frågor
Johanna har varit på möte med de olika klubbmästerierna på campus
Fortsatt dialoq kommer att ske under de närmsta veckorna.

Anna meddelar att hon tycker om hela styrelsen jättemycket

L6. Mötets avslutande
Vice ordförande Matilda avslutar mötet kl )o- 7'1
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