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5.

Mötets öppnande
Ordförande Matilda öppnar mötet kfockan 18:18

rfustering av röstlängd
9 närvarande äger rösträtt

Godkännande av föredragningslista
Godkänns med tillägg av punkt l2a-b.

Föregående mötesprotokoll
Erågan bordläggs till nästa möte.

Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
a. Samarbete: Sanplit.se

Matilda år föredragande- Matilda bl-ev kontaktaci av
snaplit.se angående etl- samarbete. Företaget arbetar med
kurslitteratur i digitalt format. Hur dett-a samarbete
exakt skulle se ut franrgår ej. Däremot framhål-ler de
möjligheten ti11 att sponsra fester vilket mötet anser
intressant i relation till den väIkomstfest som planeras
i Augustr. Styrelsen önskar mer information om vad detta
skulle inn-^bära för förenrngen och uppdrar Matilda att-
håI1a kontakten med snapLit.se för vidare information.

b. Återkoppling: StudiecirkJ.ar
Mat-ilda är föredragande. Föreningen har blivit kontaktad
av Elsa från SUS gällande studiecirklar i samarbete med
Fol-kunrvers itetet . Konceptet studiecirklar avs,ar en
sammansfutninq av minst 3 persone-r varav en är
cirkelleciare. Detta innebär att föreningen kan starta
sr-udrecirklar anpassade efter utskottens verksamhet. I
utbyte har föreningen möjligrhet att få tiLlqång tilL
fortbildning i olika kurser och pedagogriskt stöd från
Fofkuniversitetet. Detta är något styrelsen ytterligrare
kan diskutera på sommarkonferensen i relation till
arbetet med att enqaqera fler studenter i föreningens
rzerksamhet.

c. Ny kortläsare
Matilda är föredraqande.
kortläsare kommer ifrån,

OnSIip, där föreningens
har en ny samarbetspartner som
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heter Bambora. Detta påverkar inte det avtal föreningen
har med OnSlrp nLen däremot kommer kortmaskinerna atl_
bytas Ltl- under aLer.

Freja efterfrågar kortmaskinstrål1are trll baren. Johan
uppdras att se över möjtigheten att införskaffa en sådan.

Johan uppdras även att se över hur mycket det skulle
kosta at-t hyra en kortläsare till vätkomstfesten l.

augusr i.

d. Terminsavslutning 5/ 6
5/6 inar föreningen terminsavslut-ning där alla som har
varit aktiva under terrninen bjuds in. Presidiet ansvarar
för att= fixa mat och dryck. Uppsamling sker kI 16.00 på
Gula villan. Alla utskottsansvariqa uppdras att b;uda rn
de som varit aktiva men även de som visat intresse för
al-t engagera sig till hösten.

7. Skattmästeriet
Pubarna har tyvärr gått lite sämre de senaste veckorna men det
lar j ämna ut- s ig .

Johan r:tlovar en djupare halvårsana_lys av budgeten på
sommarkonferensen.

Ett anställninqsavtal av någon form bör tas fram för de som
j obbar på externut-hyrningarna.

En ambition för hösten är att varje ut-skott upprättar en
tyd-L iga re budget Lrpp f ö 1j nlng .

8. HumF Klubbmästeri
a. Utvärdering tidigare pubar

Det är tent-atider nu i slutet på terminen vilket medför
ett mindre besökarantal på pubarna.

2315 var det sköldpadds-pub, den drog mer folk än veckarr
lnnan.

b. Kommande pubar
30/5 sker den sista puben för terminen där det-
uppmärksarunas att föreningen firar 30 år på Gula vi-l1an.
Styrelsen h,:ppas på att det kommer mycket foLk och
uppdras att bjuda rn så många sonL mö;tigt-. Det kommer:

grrllas hamburgare och qrönsaksspetr- och mo j:-tos, tequlla
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samt sambuca kommer att finnas att best.älla" Fyra
^araAnar fr:ån klubbrmästeriet har anmält atI de kommer attIJU!Jv11\

jobba under puben.

Under sommarkonferensen kommer det att avsättas tid ti11
att refLektera över hur föreningen kan göra pubarna mer
framqånqsrika t111 hösten både vad gä11er personer som
jobbar r baren men även besökarantal.

Ereja vilL ha ett möte med Johan för att se över priserna
i baren.

9. Programutskottet
a. Utvärdering tidigare evenemang

Det har inte varit någron programpunkt sedan förra mötet.

b. Komrnande evenemang
Torsdagen den 3L/5 äger kroki rum för sista gången for
termtnen. Vrktor är ansvarig men Liza kommer att hjälpa
till som vanligt.

Unionen har kontaktat Viktor angående ett samarbete inför
hösten med huvudsakligt fokus på terminsstarten. Detta är
intressant för föreningen i relation tr11 arbetet- med

arber-smarknad för humanister. Styrelsen är positivt
rnstäIlda och ser möj1-gl''erer rlll savä1 nyttiga
förefäsningar samt även samarbete kring Humanistdagen.

Unionen erbjuder studenter att bli medlemmar i
fackförbundet för 100 kronor giäIlande hela studietiden
och deL finns även en möjlighet att- få pengarna tillbaka
för kurslitteratur.

Samarbetet kommer att diskuteras vidare under
sommarkonferensen.

10. övermarskalksämbetet
a. Punschafton

Punschafton äqer rum på lordag. Totalt har 13 anmä1t srq
varav 7 är från styrelsen. 2 kommer att väLjas in i
Uggl.eorden. Inspektor Bengt kan tyvärr inte närvara och
istället har Gunnel Engwall blivit tr1lfrågad om hon kan
agera ersättare. All mat och dryck har blivrt inköpt. Det
kommer att serveras snittar, punschrullar, bubbel och
punsch. Styrelsen samlas på viLlan klockan 15:00 för
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förberedelser. Förhoppningen ör att vara kiara 18:00 så
att det finns gott- om trd att göra sig i ordning.
Gäst-erna komrner: klockan 2O: 00. Oskar kommer att bära
F - ^ - ^ r. €+ ^ -rd.rrdrr. I,LLer evenemanget komemr det att städas på en qång
då det inte var så många som hade möj llghet att närvara
under söndagen.

b. Kandidatceremonien
Kandidatceremonien är på fredag, klockan 14:00-17: 00 " Det
är 45 stycken anmålda varav 20 kommer att ta emot diplom.
Dekan och Inspektor kommer och hålLer ta1. Kårsdraget
stäflde dessvärre in sin medverkan i sista stund och
kommer ersättas av en pianospelare. Mycket av
förberedelserna kommer att ske redan på torsdagen och det
c j or r Äaf .,i I I qän, <n itt_31pa och dekorationerna kommer, uLu -aYa,

att ske på fredagen från klockan 11:00. ALit är r-nhandlat
och ceremonin ligger bra ti11 i budget.

11. Husutskottet
Akademiska Hus var här och undersökte föreningens förfrågan
angåencle att sätta upp kristallkronan i kansliet. De uppmanade
styrelsen att vara rädda om huseL vilket upplevdes som en
Ärrorf '^r..J.i^ r i,Llsäoelse.rvvlY

Eöreningen har äntligen f ått ett nytt L-1 uCsystem. Det f rrrns nu
ett nytt mrxerbord i baren och ett nytL slutsteg som har
blivit placerad inne i arkrvrummet. Arbetet med ljudet är inte
färdrgt utan högtalarna från kansliet ska säLtas upp i
salongen. Dessutom är basen ett trasigt filter som måste
repareras eller bytas. P:-11a inte på 1judet! Fråga heller än

gissa. Pet tar sönder ljudet och ugglan dömer den ansvarJ-ge
till fördärv om det händer.

L2. Informationsutskottet
a. Rapport från engagemang:sworkshop

Nina rapporterar från workshopen om ideellt engagemang
som arrangerades av SUS. Där drskuterades frågor såsom
vad det ar som får folk at-t engagera sig och och hur man

får engaqemang att håIIa under en längre tid. Aven
styrelsen uppmuntras att fundera över varför var och en

engagerar sig föreningen och vilken drivkraft som ligger
bakom ett fortsatt engaqemanq. Denna diskLrssion kommer

att återupptas djupare under sommarkonferensen då

engagemang inom foreningen är ett huvrrdfokus inför
hösten.
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b. Återkoppling profilprod.ukter
Nina har -lnqet att återkoppla men utlovar att ge feedback
på sommarkonferensen.

Nina planerar att genomfora en enkätundersökninq med
avsikt att få svar på hur medlemmarna upplever vår
v-orksamhet. DeLta kan sedan användas som underlag för
kommande planering. Enkäten kommer att delas på sociala
medier och skickas ut i nyhetsbrevet. Det kommer även att
lottas ut pris bland dem som delt-ar med förhoppningen om

art fier ska bemöda sig att fylla i enkäten.

13. Externuthyrningar
Inga forf rågninqar har i-nkommit.

L4. Inbjudningar
a. 20/6 SF sommarmingel

En officiell inbjudan har kommit från
Samhäl.1 svetenskapliga f öreningen. Mer inf o kommer på
Facebook.

15. Under mötet väckta frågor
Freja meddelar att föreningens avtal med Spendrups möjtiggör
det för föreningen att låna in kylskåp och liknande till
fester såsom välkomstfesten r auqustl.

Freja meddelar även atf- SE vi11 ha en höstbal med förenlngen.
Denna förfrågan har redan konunit upp och avböjts med anledning
av att det inte finns en budgetpost avseende detta. Styrelsen
stäl]er sig dock positiva trll att- fora en vidare dialog om

ett liknande pro;ekt för kommande år med möjliqheten att även
inkludera NE.

Johan bokar villan 21 juni för Beards fördelsedagsfrrande och
använder därmed sin gånq att låna vr1lan.

Veronica föreslår att hon och Johan kan köra ut packnrng til1
konferensen under torsdagen.

Det f inns tankar på att anordna en midsomrnarfest på rrillan.

Matilda meddelar att hon tycker om alla väldigt mycket.
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15. Mötets avslutande

Ordförande Matilda avslutar mötet 79:23

,-Iusteras

M
Ordförande

Vrdela Veronica Fagerstedt
Mötessekreterare
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