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1. Motets öppnande
Vice ordförande Matifda förklarar mötet öppnat 1B:07.

2. .Tustering aw röstIängd
Alla 11 närvarande styrelseledamöter är röstberättigade.

3. Godkännande av föredragningslista
Styrelsen godkänner föredragningslistan med ändringarna punkt 6q,
13b, 13c och 14a.

4. Föregående mötesprotokoll
Eöregående mötesprotokolf för styrelsemötet den 10/4 räggs till
handlingarna "

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
a. Kandidatceremoni-

Matilda ar föredragande. Planerrngen är i full gång, Mati-Lda har
skickat ut inbjudningar och har börjat diskutera med några
studentråd som ska hjä1pa tiIl. Evenemanget behöver marknadsföras i
sociala medier och i nyhet-sbrevet. Det är fördelaktigt om så många
som möjligt kan medverka under själva dagen.

b. Kårvalsvecka
Anna är föredragande. Det är kårvaf denna vecka I

vr arrangerar en kårvalspub med pubquiz på onsdag. Representanter
från kårvalspartierna är inbjudna. Intresset är inte jättestort från
partierna, föruLom hos Studentpartiet. Skriv gärna frågor till
qurzet häfsar Erik.

Anna tar upp frågan cm huruvida vi ska poängtera att Studentpartiet
är en sammanslagning av bland annat det gamla partiet Humanisterna
(Humanistiska föreningens egna parti). Är det stadgebrott även fast
det är et-t politiskt obundet parti? Mötet finner att det inte är
det. HumE kottuner inte att göra direktreklam för Studentpartiet under
kårvalsveckan, men kommer att skriva om ovan nämnda i nyhetsbrevet
och på sociala medier.

Kårvalet bor marknadsföras varje dag under veckan.

c. Sektioner
Anna är foredragande. Det kommer att ske ändringar inom sektionerna.
Tidigare har sektionerna fungerat som näst-intill självständiga
föreningar. Presidiet har som förslag att ta bort sektionerna heLt
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och hållet och slå dem samman med programutskottet. Det är mycket
administrativt arbete med att sköta sekl-ionerna, och de som finns i
nuläget är inte nog aktiva eller självgående. Genom att s1å
sektionsutskottet och programlltskottet så kommer förhoppningsvis en
större funktionärsverksamhet att skapas.

Mötet tycker att förslaqet är bra. Beslut kommer att- 13s på det
extrainsatta föreningsmötet i maj.

d. Sommarkonferens
Vi diskuterar datumen för somrnarkonferensen, den 72-14 juni.
Sommarkonferensen kommer att äga rum på Gotland där Annas mormor har
en sofirmarstuga som vi får fåna under dessa datum.

e. Rapport från campusrådsmötet
Anna, Matilda och Christian har varit på campusrådsmöte och berätt.ar
vad som diskuterats där. Campusrådet diskuterade huruvida
fakultetsföreningarna sku1le stä1la sig bakom det forslag som lagts
fram inom kårens fullmäktige om att til1sätta en vaLberedning för
val av kårens presidium. AlLa foreningars presidium har fått i
uppdrag att hora med sina styrelser om de tycker att detta är en bra
id6.
Motet flnner att det är en bra ide och uppdrar presidiet att
fortsätta med kommunikationen med kåren och de andra
f akultet s f öreningarna .

f. Rapport från möte med konferensservi-ce
Matilda är föredragande. Inga vikt-iga beslut togs under mötet men -ri
ser posltivt på detta initiatrv då det gav dem en närmare förståelse
för hur föreningarna fungerar.

g. Campussittning
Under mötet togs det upp rfall föreningarna ska ordna en gemensam
campussittning. Ett problem är att alta styrelser är så pass
uppbokade att det blir svårt att hitta ett gemensamt datum.
Det datum som föreslogs på Campurrådsmötet är den B:e maj. Christian
framför att poängen med att ha sittningen så pass tidigt på t-erminen
är for att styreLserna ska lära känna varandra och att föreningarna
ska för starkare relationer.
Motet finner att- det inte finns nog med tid för att, ordna en
sittninq tilLs dess och föres1år ett datum senare på terminen. Mötet
uppdrar presidiet att ta upp frågan under nästa campusrådsmote och
föres1å ett datum senare på terminen.

7. HumF KM

SUP (det nyinstiftade klubbmästarrådet på campus) har möte snart och
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Erik undrar vad HumF har för instä11ning t-111 dem. Mötet diskuterar
och kommer fram ti1l att vi anser att det är bra att SUP finns men
att de rnte bör ha någon besfutanderätt. Erik och Johanna går på det
mötet.

Det finns mycket mat över fr:ån Valborgspubrundan, den borde ges bort
gratis på den kårvalspub som ordnas nu på onsdag tillsammans med

kåren.

a. Valborgspubrundan utwärderingr
Erik är föredragande. Det gick qenerellt väIdlgt bra under
pubrundan. De problem som uppkom skedde innan pubrundans start på
grund av ovana, Erik kommer att uppdatera överlämningen till nästa
klubbmästare för att det ska gå smrdigare i framtiden.

En extra bar var hjälpsamt och ar att föredra under hela puben nästa
gång. Det funkade att stäfIa upp extrabaren i hallen mitt under
IJgvLl1.

Vi diskuterar att införskaffa ett mindre partytält för att kunna ha
utomhusbar i alla väder under fiknande event. En ide som diskllteras
till nästa år är en utomhusbar med grillad korv och ö1.
Det införskaffades dock för mycket- märken och för mycket mat.

Paus för middag 79:09
Mötet återupptas 79:33

8. Husutskottet
Aysan är föredragande. En doodle har gjcrts för en städdag på Gula
villan men alla har inte skrivit in sig i den, därför bör ett datum
helt enkelt bestämmas. Det kan -rara bra att ta den i början på nästa
termin eftersom vi1lan är uppbokad de flesta helgerna den här
terminen.

Upprustninr; av kansliet och placering av aI la ugglor i en hylla
diskuteras.
En mlndre städdag planerar in den 28 ma; för de som har möjlighet
dLL (-le_Lt_d-

Torsdagen den 27 april kommer en elektriker och ti-ttar på efen i
baren.

9. Informationsutskottet
Eftersom det är kårvalsvecka den här rreckan och kroki på torsdag så
diskuteras huru\lida nyhetsbrevet bör skickas ut på torsdaq ist-äIlet
för fredag denna vecka för att sprida infor-mat-ionen i tid.
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10. Programutskottet
Tacoföreläsningen gick bra i si-g men var inte så välbesökt. Det var
svårt att få tiIl en bra tj-d med före1äsningen vilket ledde till att
den blev av en fredagkväll.

Matilda och Johan ska på möte med Dramaten på fredag.

Minst en till filmkväll kommer att inträffa denna termin, och kanske
också en temapub någon annan dag än en onsdag. I så fall något lite
enklare än tex open decks, kanske en grillkväll.

11. Sektioner
Veronica kommer att skicka ut ett mejl till sektionerna med

information om att sektionerna kommer att upphöra.

a. Craftersctrool
fnget att rapportera.

b. PEPP

Inget att rapportera.

c. SAMI
Inget att rapportera.

d. Sällskapssektionen
Inget att rapportera.

e. Ärting
Inget att rapportera.

f. Kroki
Nästa krokitilfä11e är på torsdag.

g. Modest
Modest kommer att håtla i en modepub den 5: e maj

h. Hrss
Inget att rapportera.

i. Eventuella nya sektioner
Inget att rapportera.

L2. öMÄ

a. Valborgslunchen
En påminnelse för lunchen skickades ut ldag och cateringfirman ska
kontaktas om antalet anmä}da. Planering pågår om alfa andra
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förberedefserna. En doodle för styrelsen kommer inom kort.
Övermarskalkarna letar efter en talare som kan hålla talet til-1
våren.

b. t'tedal jer
Medaljer till uqgleorden ska försökas få fram i tid till den 4:e
juni.
Styrelsemedaljer samt bordsstandard är fokus att producera efter
detta.

13. Externuthyrningar
a. Maja Rung 5/6

Förfrågan godkänns inte av mötet eftersom det infaller för tätt inpå
ett annat av våra stora evenemang.

b. Kristina Löfstedt 26/8
Detta är dagen efter insparksfesten så vi kommer behöva acceptera
med villkor.

c. Göran lflennborg 2t/LO
Eörfrågan godkänns av mötet.

L4. fnbjudningar
a. Västgöta nations vårba1 i Uppsala

HumF har fått 4 st biljetter tilt vårbalen. Anna B får en och
resterande lottas ut bland de styrelsemedlemmar som anmält intresse.
Christian, Jasmin och Emilia vann lottningen.

15. Under mötet väckta frågor
Emilia undrar vad styrelsen tycker om att anordna en sitlis efter
valborgslunchen. Anna röstar NEJ. Vitket som måste alla komma och
städa dagen efter så det kommer att finnas någon form av mat till
styrelsen.

Veronica ska göra diplom till stipendiaterna.

Christian meddelar att han tycker om alfa i styrelsen jättemycket..

16. Mötets avslutande
Vice ordförande Matilda förklarar mötet avsfuLaL 20.22
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