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1. Mötets öppnande
Ordförande Matilda öppnar mötet lB:28.

2. ilustering av röstIängd
10 närvarande äger rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns .

4. Föregående mötesprotokoll
Godkänns och läggs ti1l handlingarna.

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
a. Rapport Campusrådet

Presidiet informerar från Campusrådet. Föreningen
Ekonomerna har på sitt senaste årsmöte antagit en
proposition om att inleda arbetet med att söka kårstatus.

29/5 arrangerar SUS en kårgala för att hy1la för som

gjort mycket för studentlivet.

Hugo från SE vill skapa en kommunikatronskanal mellan de
olika fakultets föreningarnas husansvariga för att
underlätta 1ån av olrka saker.

b. Påmi-nnelse om medarbetarsamtal
Matilda påminner styrelseledamöterna att boka in en tid
för medarbetarsamtal.

c. Stor välkomstfest til1 höstterminen
Planeringen för en välkomstfest har inletts. Nytt för i
år är al-t introduktionen för alla studenter äger rum
samma dag. Til1 festen planeras det att söka rrtökat
tillstånd, dels för utökat område men även utökad krets.
Styrelsen uppmanas att vara tillgängliga under heLa dagen
för att del-s arbeta med festen men även för att
representera på mässorrra. Alla uppmanas även att fråga
runt efter andra som kan iobba på festen.

d. Sommarkonferens
Det är fortfarande problem med att hitta lokal för
sommarkonferensen. Ereja informerar om en lokal som

hennes mormor har på Järvsö, som mö;ligtvis ftnns

d\ *tsN



til l gang-Lig ,:tan kostnad i ur.by--e av arbete.
Johan informerar om lokaler på Gotland, han ska kolla upp
huruvi-da dessa är leclrqa i tid för konf erensen.

e. Studiecirklar
Elsa Costes från SUS har hört av sig angående
studiecrrklar som anordnas via Fo-Lkuniversitet. Presidiet
ska på möte för att lnhämta mer information.

f. Handlingsdagr
Presidiet föreslår att införa en handlrnqsdag, exempelvis
måndagr, där alft inköp för veckan görs inom ramen för
kanstitjänsten. Detta kommer att testas en tid och
därefter utvärderas. Syftet är att underlätta för
utskotten men förutsätts av att a1l-a är i qod tid med si-n
n I r-a-'I.-,,,-_ rnq.

7. Skattmästeriet
Johan har börjat ordna upp budgetsystemet. Det ser bättre ut
med kvittoredovisningarna. En tävling om en påse Twist har
utlysts - den med bäst kvitt-oredovisningar vinner I

8. HumF K1ubbmästeri
a. Utvärdering: tidigare pubar

- Harry Potter-pub
Harry Potterpuben grck bra, det kom mycket folk.
Temat var uppskattat.

- e/s
Puben gick bra, en del folk som ville njuta av det
fina vädret på altanen.

b. Kommande pubar
- Sista puben för terminen, 30 år på vilJ.an-pub

Föreningen firar 30 år på villan och vilket ska
firas under terminens sista pub med bland annat
grillning.

9. Programutskottet
a. Utvärdering tidigare evenemang

- Kroki
Krokin stäfldes in då det inte dök upp några
besökare.

- Filmkwäl1
Filmkvällen gick bra, det kom och gick ganska mycket
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folk.

- Crafter School
Det var ingen som kom till evenemanget.

b. Kommande evenemang

- Kroki
Kroki 3l/5, sista tillfället fÖr terminen.

10. övermarskalksämbetet
- Hasselbacken

Hasselbacken sker på fredag 18/5. Uppsamling på

villan kI. 15: 30.

- Punschafton
Sker Lördagen 2/6- Mat och dryck ska fÖrberedas,
samt område för ceremonien. Anmälan sker senast
21 /5.

- Kandidatceremoni
Ungiefär 20 personer har anmält sig. Veronica letar
eft-er någon som kan spela livemusik under ceremonin.
Inspektor och dekanus kommer vara på plats '

11. Husutskottet
- Städdag innan terminen slutar

Anna föreslår en städdag innan terminen slutar. Dock

finns det inLe många lediga dagar kvar, istäl1et
föreslås städdag innan höstterminen bÖrjar.

- Sommarprojekt, fixa utrryrmmet under altantraPPan
Veronica föreslår att utrymmet under altanen ska
fixas som ett sofllmarprojekt.

L2. Informationsutskottet
- Rapport profilprodukter

Arbete fortgår, och mer utförlig rapport inom kort.

13. Externuthyrningar
Inga förfrågningar har inkommit.

L4. Inbjudningar
- 23/5 HTS mingel

HTS har bjudit in ti-ll mingel.

- 23/5 SUS mingel
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SUS anordnar mrnqel med fakulteterna och har bjudit
in två f rån för-^ningen.

20/6 sE Mingel
SF ska ha ett sommarmingel. En officiell inbjudan
med mer information kommer inom kort.

15. Under mötet väckta frågor
Nina i-nformerar om en workshop som arrangeras av SUS 71 /5 som

handlar om att engagera fler inom studentvärlden, flera i
styrelsen är intresserade.

Johan meddelar att Anna Wallgren har hittat en person som

sku11e vara intresserad -i att dra i Humanistiska foreningens
kör. Styrelsen ställer s,Lg mycket positiva t-i11 detta och
uppclrar Johan att fortsätta hå1la kontakten.

Matilda tycker om alla jättemycket, och tycker om förenlngen
som juridisk person.

16. Mötets avslutande
Ordförande Matll-da avslutar mötet kl 19:35.

Justeras

fl*tui,@''7
MatiLda Kjellqvist Videla
Crdförande
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