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1. Mötets öppnande
Ordförande Anna. öppnar möt-et- d-on L3/6 kl. 10:43

2. Justering av röstIängd
A-la 9 närvarande sLy.relseledarorer är r:sLberärtiga.1e.

3. Godkännande av föredragrningslista
Styrelsen godkänner föredragnrngs l rs tan .

4. Föregående mötesprotokoll
föreqående mötesprotokoll för styrelsemotet den 5/6 laqgs tr11
handlr-ngarna.

5. Adjungeringar
Inga adj ungerrnqar.

6. Presidiet informerar
a. Välkomstvecka HT17

Väfkomstdag-on, Orientat:-on Day samt välkomstclagen för iärarstudenter
äger alla tre rum den 25 augusti. A11l- åger rum på samma dag
eftersom Stockholms universitet har bestämt at-t det kommer at-l- vara
så från och med nu " HumF kommer att stå med på de olika mässorna i
Aula Magna som komrner att håIlas under dagen. Doodle för detta
kommer att komma upp nar clet börjar närma sig.

HumF kommer att hål1a puben öppen från kl" 16. PrU kommer att stå
för sjätva arr.angemanget med musik och dylikt medans KM kommer att
ha ansvar för baren. Alexander har bor;at planera den puben och
pratat med DJs som kan frxa musik, med ett Open Decks lrknande
evenemang. El.t utökat tillstånd för puben diskuteras, det vore bra
att ha el-t täf t på gräsma1-tan ocksa rfall vadret- lnte blir bra.
Presilret ger Johan i ,rppdrag art kolla på pdsianoe talt.

Välkomstveckan forl-såt-ter sedan mellan den 2B augusti till den 1

sept-ember. Campuspubrundan kommer att inträffa onsdagen den 30

augusti, vilket passar HumFs schema perfekt.

Mötet drskuterar andra möj1iga evenemang som HumF kan hålla under
välkomstveckan. PrU föresIår ett sorts "Meet- and greet" möte där vi
informerar nya studenter om vad vi gör och om våra kommande event,
samL hur man kan engaqera sig i föreningen. Under dett-a möte kan det
vara bra at-t bjuda på mat- eller fika. Prelim:-nart datum blir den 4e
^ ^*! ^*l^ ^ -^5eLrteiltLl-"T -

PrU frrnderar även på ar-t anorclna en f ilmkväll under välkomstveckan.
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Humf ska även delta i SUS informaticnstäLt vid tunnelbanan som

kommer att stå dar den 28 augusti t:-ll den 1a september:. En doodle
för detta kommer att skapas så fort som presidiet har fått de exakt-a
datumen och tiderna. Bra om alla kan ta de passen de har tid medl

Mötet drskrrterar sätt att, Iocka nya s]-undent-er till
inf ormationsborden. Der,a kan vara bra att sätt-a upp bilder f rån
tidrgare sittnlnqar och evenemang så att studerrter får en bätt-re
blfd av vad HumF gör. Vr skulle även kunna ha en täv-Iinq där.ri
Icrttar ut två brljetter trll recentiorssittningen.

En plcknrck i högtidsdräkt framför Aula Magna cliskuteras. Vi vill i
så faLl även bjuda in de ancira föreningarna. Syftet med picknicken
skulle vara att få studenter att- se att det finns ett levande
studentliv på Stockholms universitet samt- att de skulle få upp
ögonen för HumF. Detta bör vara ett- mindre evenemanq som inte kräver
så mycket arbete från styrelsens sida, eftersom mycket fokus nLåste
ligga på de andra aktrvit-oterna under veckan.

b. Orientation Week HT17

Orientation Day äger också rum den 25 augusti, men på kvällen.
Anna föreslår en "Meet a Swede" pub onsdagen den 6 september, en
sådan pub höLls 2014 och var mycket L-rppskattad. Puben skulle rrkta
sig mot rnter:nationella studenter, där de kan tr,äffa svenska
studenter och få se hur studentlrvet ser ut på Stockholms
univeristel- men också uppleva Lite typiskt svensk mat. Till exempel
skulle den pubens mat kunna vara sill, graddfil och pot.rtis på en
lrten avsmakni-ngstalLrik. Möjlrgtvrs serveras med snaps. Även
äppelpa; skulLe kunna serveras. En ide är a[t trycka upp enkla "Ask
me about Sweden"-lappar som de som vill kan sätta på srn tröja för
att få studenterna att prata med varandra.

Det är dock viktigt att puben även lockar svenska sr-udenter eftersom
det då måst-e finnas svenskar att- träffa men också eftersom det är en
av termlnens första oubar.

c. Rekrytering av nya engagerade
HumF måste till hösten borja engagera fler studenter. Båcle studenter
som kommer på våra evenemang men ocksa studenter soni allt eftersom
kan viLja srtta i styrelsen eller vara aktrva på annat satt.

Ett bra säl-t att rekrytera är afftscher. HumF bör därför se till att
sätta upp orrlent-1igt med f ina af flscher både om HumF qenerellt och
det event- vi crdnar men också affisch-^r för: de som.,ri-Il vara med och
engagera s ig i- st-yrelsen/ f öreninqr:n. Af f ischerna måste sättas upp på
a1la HumFs anslagstavlor: i södra huset samt på de qeneralla
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anslagstavLcrna runt om på campus och vid kårexpedrtion-on.

I den här f rågan ar Meet- ancl gr:eet-event-et- som planeras till den 4

september viktig " Vr måste se till ar-t många st_uclenter kommer på
möt-et och vi måste ta deras me;ladresser och fånga upp de som verkar
vara suqna på att engagera sig. A-l-la HumF:s nuvarande fr:nktionärer
bör även bjudas in tiLl mötet"

Mötet di skut-^rar att det vore bra om styrelsen stod på campus några
gånger uncler terminen och informerade studenter om HumL-s event-.
Detta borde speciellt också göras under välkomstperioden. Ett annat
sätt är att göra lektionsinhopp hos humaniora-klasserna för att se
t-il1 att så många humaniorastudenter som mö;Ligt vet om HumF.
Presidiet kommer att kolla upp om/hur detta kan göras.

Det vore även bra om styrelsen under terminen kunde stå med ett
rnformationsbord i D-huset ochr/eller i Humanrstvillan och pral_a om

HumF. Detta kunde specielLL göras på ot-rsdagar i samband med
onsdagspuberr, så att någon/nåqra ur styrelsen båc1e informerar om

HumF samt hänvisar stuclenter upp tilI puben. Presidret kommer att
undersö<a aven.letLa.

Vidare diskuterar mötet en omstrukturering av föreningens
f unktionärer,/ambas saclöre r / övrtqa engagerade utanf ör styrelsen . Något
behöver ändras för att det ska vara så lätt och ar*t_raktivt som
möjligt" för studenter att komma in i föreninqen och börja gora
saker. Mer engagemang på andra nrvåer än styrelsen skulle också
underlätta för styrelsen. HumF beliöver engagera, formalisera och
sätta strukturer för att uppnå detta.

Mötet beslutar att ha "förtroendevalda" och "funkl_ionärer" som
termer för de som är engagerade i förentngen utöver st-yreLsen.
StyreLsen måste också bli bätt-re på att uppmärksamma och belöna s i-na
engagerade medlemnar. Mötet diksuterar detta och kommer fram tilL
att någon form av fört-jänstepin bör tas fram, att diplom bör delas
ut i större ut-rsäcknrng samt att en f est elle r et-t mrngel bör ortlnas
för de enegagerade ungefär en gångt per tel:ml-n.

Mötet besfutar fö1;ande:

- En fortroendevald på HumF är en fast post som en person får
efter att ha valts av styrelserr. Personen kan väLjas på ett år
eller en termin. Det förtroendevalcia posterna som finns i
nulaqer a( [oLoqraf, fanbärare samt 3 stycken posLer Lr, onr

klubbmästeriet (barmästare, köksmästare och infomastare) F-ör

att bIi förteoendevald måste personen ha visat sig förtjänt- av



detta genom att rrara furikttonär. De förtroendevalda
presenteras för medlefiunar:na på hemsidan samt på sociala medier
nar de har valts. Som belöninq för sitt arbete får de en
fortjänstp-in som del-as ut till dem under en siL.tning,
rabarrerär pris pa [öreningens sitrnirqar ca ]d , sarn-_ en
funkt i-onärs fest /minqe l .

Genom att ha förtroendevalcla kommer förhoppnrngsrris arbetet
med att rektytera nya styrelseledamoter kunna göras mer
naturligf.-.

- En funkti.onär på HumE är student som på något vis visat
engagemang för att på regelbunden basrs vara med och hjalpa
trLl med att ordna evenemang/ stå i baren eller på annat sätt
hjälpa styrelsen i något av dess utskott. Som be1öning för
srtt arbete får funktionarer komma på
funktionär s fes ten/mingelet "

Mötet diskuterar även att ha drinkbrLjetter som skulfe kunna delas
ut tiLl sLyreLsen bland annat under sittningar samt ttll de
funktionärer som jobbar i baren.

ALla som på något sär-t jobbar på Gula villan bör få en _Liten
utbrldning örrer hur saker på villan fungerar och hur vr gör på HumE.
En sådan funktlonärskväll skutle kunna håIlas i bör']an på var:je
termin när vr har fått in ett antal funktlonäre_r.

Styrelsen bör se til1 at-t det finns en aktiv Facebookgrupp för de
förtroendevalda och funktionarer som anmä1t intresse att- kommunicera
rYerr\r1LL.

När HumF har fått flera engaqerade skulIe några
inspirationsluncher/kval1ar kunna ordnas med före rletta engagerade
för att visa de nya alla fördelar som finns med att vara med i HumF'.

Paus kf. 72: Ca

Mötet återupptas 75:27
Enlfia, Ale>;ander, Matifda och Johan adjunqeras ut_.

d. Styrelseöver1ämning & styrelseutbildning
Anna är' föredragande. Under det extrainsatta föreningsmötet cien 29
maj i år lyftes fråqan om hur styreLsen ska kunna tillgodogöra srg
ail information om styrelsearbete generellt, om hur Humfs
styrelsearbetet fungerar samt, om föreningen -r stort pa ett sä bra
saLL s:m mojl igL när de ri IIrräler i börJan pd aret.
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Mötet diskuterar att det var bra med att ha både skriftLiga och
munt-lrga overlämninqar både styrelsegemensamt- och för varje utskott.
Det var lyckat att ha qanla aktiva ur föreni,gen kommer och prata om

allmänt föreninqsenqagemang men också berätta HumFs

för:eninqshistoria. Kanske skulIe mer föreningskunskap kunna
inkLuderas i både den muntliga och deri sktifliga överLämningerr. Till
exempel mer förklaring av föreningst-ermer och dylikt genom att utöka
ordlist-an som finns i styrelseöverlämningen.

Kanske skulIe kår:en kunna annordna f--örenrngsutbildningar med frt-e
<Tenerella information om rdella föreingar för de föreningsengagerade
^1Pd ud.r[PuJ.

Aven en organisationskarta av något sLag skulle kunna tas fram för
att underlätta för nya engagerade att snabbt förstå hur Humf
r-- ^ -_-^ .^^ -^lLttl(l--IdI -

Mötet diskuterar att göra en checkfista för nya styrelsemedlemmar
med olika saker en ska ha gjort när en har trLlträtt-. Exempelvrs:
"Har du fått din styrelseöverlamnlnq? Har du fått din
utskottsöverl amning? Har du f ått prata med Cin för'eträclare? Har du
fått tillgång till din HumF-me;la,fress? etc."

e. överlämningar
Anna är föredragan,le. Det är vrktrgt att alLa går tiilbaka till sina
överlamningar och håller siq uppdaterade med vad som står i dem"

Efr-ersom i. år var första året på valdrgt länge som styrelsen fick
skriftliqa över1ämningar så är det viktigt att varje utskott
fortsatter jobba på sina överlämningar. AlLa ska r s.Lutet av året ha
reviderat sitt utskotts overfämninq på det sät."t de tycker behövs för
att- lämna över trLl sin efterträdare. Ta med allt som ni tycker ar
viktigt för en person som kliver in 1 ert utskott att veta. Vrssa
överlämningarna behöver mer jobb än andra. De bör hållas så sakliqa
som mö.;1igt.

t/ad gä1ler sektionsl-odarens överlämning så bör den irLfogas och
skrivas in a programutskottets över1ämninq.

Paus k.L. 77:04
Mötet återupptas kf. 18:07
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f" Policydokument
Anna är föredragande. HumE måste arbeta fram er-t antal
policydokument-. Bland annat en alkholpolicy måste finnas.
Eventansvarig på kåren samt Studer-rthälsan har båda eft-erfrågat en
sådan.
Det vore bra al-t ha flera policydokument gälLande olika punkter så
som alkoholpolicy, betaLntnq elIer inte vid srttningar, m.m.

Möt.et dlskuterar punkt-er som ska lngå i a-LkohoLpolicyn. Bland annat
att svinn i baren inte är: acceptabelt, at]-- alkohol inte får drrckas
på andra ytor än serveringsytan och att drinkbiljetter skulle kunna
lnföras för styrel.sen/de som jobbat i baren. En alkoholpolicy bor
också inkludera att HumF har nolltol-Lerans mot droger samt
dryckesleksf orbuel , exemplevis b,e*or pong och kapsning.

Mötel- diskuterar vad en policy eqentligen är och vilka olika
policies som HumF behöver.

Mötet beslutar att till en början ta fram ett internr- dokument för
hur alla i- föreningen ska förhålla sig tilt alkohol. Och sen l-a fram
eLL exrernt po1 icydokumenr on aI<ohoL. DeL är -rtk*-igr arL
Klubbmästeriet inkluderas i att godkänna dessa dokument. Motet
uppdrar presidiet att ta fram för:s1ag på dessa dokument.

g. Sångbok
Anna är f öredraqande . HUnLF kommer att göra en sångbok r:nder hös ten.
Denna ska kunna haila lange cch vara av bra kvalitet. Prrsför
sångboken kommer att diskut-eras längre fram r processen men den
kommer inte vara dyr för m-^dlerlmar och vänföreningar att kopa.

Försia steget är att skapa en sångbokskommrtte. AlIa r styrelsen
verkar vilja vara meci i den så diskussionen kommer att fortsätta
under höstens första styrelsemöte. Anna är sammankallande för
sånqbokskommitten. Hon kommel: att kontakta hederledamot Björn Hedin
som enligt flera seniorer ska ha frlerna med den gamla sångboken
sparade. Dentra fil kan sångbokskommitten utgå från för att undersöka
vilka sånger som ska vara med r den nya boken. Anna kommer även att
undersöka vrlka företag som skulle kunna producera sångboken.

När detta är g1 ort kommer sångboks kommitten atl- mötas octr dis kr:tera
utformnrng oclr design. Gamla sångböcker samt HumFs gamla sånghäften
bör ocksä gås igenonL för atc få med bra sånger.

7. Skattmästeriet
a . Budg'etrapportering

Christian är föreciragande. Han har nu nästan komnit helt rkapp med
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budqetrapporterirrgen för året, och kan meddeLa att budgeten ser
valdigt bra ut hittllls. Förhoppningsvrs kommer för-^ninqen även att
få in mer medlemsintänkter under hösten. Chrrstran rapporterar hr-rr

de olika utskot-t--ns budget ser ut- i nu1äget och får i uppgift att
göra klart hela budget.rapporteringen tiIls r början på höstl-erminen.
Christian uppdras även att konrma med förslag över hL;r
budgetrapportering-sdokumentet kan göras bättre "

b. Ekonomi
Christian är föredragande. Skattmästerlet komnLer under hösten att
fokusera på att göra kiart projektet som lagts åt siclan när det
ekonomiska arbetet för Dans Dakar-åren upptoq a1l tid. HumEs pengar
kommer att fonderas. Christian kommer att arbeta fram el_t
lagerstystem för alkholen så att vi lattare kan få en överbfick över
vad som går åt. Kontant-erna som int-e längre är grltiga efter 31 juli
komrner att lämnas in på bar:ken.

För:valtningen har även dlskuterat atL iagqa över bokförrngen på en
extern firma. Dett-a skulle underlätta skattmästarens jobb, göra det
lättare att rekrytera nya skattmästare samt göra det- enklare för
HunLF att- göra rätt. Presidret uppdr:ar Christaan att undersoka
externa bokföringsfirmor att Lägga över HumFs bokföring ti11.

Christian kommer att undersöka hur rnvesteringsrådeL kan startas.
Samt titta närmare på att inrä1-ta ett donatronssyst-em for seniorer
så att de som vi-LL kan b:-dra trll budgeten för olika reniveringar arz

Gula vilLan.

Anna meddelar att revisorn har lämnat- in clen ekonomiska berätteisen
för 20L5" Densamma för 2016 inväntas fortfarande. Dessa kommer al-t
presenteras på höstmötet.

8. HumF KM

a. Planering hösten
Introduktionspuben den 25 augusti kommer som tidigare diskuterat att
ske i samarbet-e med PrU. KM och Pr:U måste koordinera planerrngen.
Det är även vikl-i gt att detall er så som at-t inga obehör i ga släpps in
bakom baren och att de DJs som spelar rnte f år öppen bar f ast-täll-s
innan.

Vad gäller resten av terminen miiste Eri.k och Johanna ti.Llsammans med

KM sätta sig ner och tänker över viLka teman som ska planer:as in.

Erik meddelar att onsdagspuben förmodligen rnte kommer att servera
de specral,drinkar som de arbetat fram under vårterminen. De kommer

istället att serveras ririnkar som är lättare och snabbare att göra
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Ti11 exempel ginetonrc och rom&co1a

Erlk ef t-er f rågar att alla i styrel.sen j obbar i puben minst en gånq
per termrn. På så sätt skull-e a1la ha en grurLdläggande kr:nskap om

hur baren fungerar och rlet skulle ärren un,lerlätta för KM.

b. Omorganisering i klubbmästeriet
Erik är foredragande. Han upplever att KM måste få battre
sammanhå1lningr och en tydlrgare struktur.

Som en fortsättning pä diksr-rssionen under punkt 6c drskuterar motet
hur klubbmästerret ska b1i eff-^ktivare och roligare. Genom att ha de
tre funktioriärsposLerna (barmästare, köksmäst-are och infomästar:e)
som diskuterades skulle arbetet I KM kunna blr lattare för a1la
inblandade. Dessa tre funktionärer sku1le tillsammans med
klubbmästarna bilda HumFs klubbmästeri. Klubbmästarna nominerar
personer ti1l dessa poster och läqger fram pä ett sl-yrels--möte där
dessa kan valjas. Sedan kan alla som är inl-resserade slalvklart vara
med och jobba r bar-on.

Mötet uppdrar
han tycker är

Överlag måste
klubbmästeri.

c. Mat på puben
Errk är föredragande. Han anser
maten på onsdagspuben och 1ägger
på maten för icke-medlemmar och
skulle kunna vara en bra medlems
locka fler medlemmar.

Anna förs1år att behål1a toast
rrrr^r ^å ^rF ":Oterande SChemaI t,q Lr"

rlsrält/ en soppa och en qryta
trllaqade maträt-t-erna som vårt

Erik att prata om saken med Johanna och de från KM som
1ämpliga at-t val;a till de tre fr:nktlonärsposterrra.

klubbmäsl-arna komrnunicera mer s lnsemeLlan och med sitt

Christian rneddelar att maten kostar mer än vad den drar in. Maten
som serveras på pubarna är alLdeles för dyr att tiLlaga och d-^t tar
för lång tid att iaga den. Att bestäIla mat på nätet ar dessr-rtom
vä1digt dyrt.

att något måste ändras vad gä1ler
fram etL förslag om at: höja prisec

sänka det för medlemmar. Detta
förnLån som med tiden skull-^ kunna

och nachostallrrken samt att ha fyra
varje månad. En pastarär-t, en

. På sa satt. sku1le vr ha de tre
alkoh,rlLr I -suan.l kra rer.

Christian föreslår att puben endast serverar mat som är billig och
snabb att tillaga. Till exempel en nachotallrik, toast samt
pot-al-isklyftcr med bearnersesås/aroli. Dessa maträtt,er är också

\
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tillagade men genom att ha dessa skulle kost-naderna för maten minska
drast-iskl-. Nachostallriken måste dock bli bättre, bönröra kan
adderas för att göra den "matigare".

Mötet uppdrar Christian och Erik att tillsammans arbeta fram ett
pris för onsdagspubens matträtter.

För att underlätta för maLlagning måste vissa saker införskaffas.
Microvågsungnen har slut-at fungera sonL den ska, en ny måste kopas
in. En stor riskokare skul-Ie även göra matlagninq-on Iättare,
speciellt för örzermarskafkerna. En ny frys skulle också vara mycket
nö<1vändrgt. Helst- en stor sådan. Problemet är ar-t det tnte riktigt
finns plats för en ny stor frys r köket. Om arkivförrådet möbleras
skulle en frys kunna få plats där/ aiternativt r källaren efler I
Fx.^-:.J^+

d" Marknadsföring för puben
Pubens marknadsföringen måste b1i bättre. Facebookeventen måste bli
bättre genom att vara roligare och mer engagerande. De måst-o även
konrma upp tidigare, senast torsdaq v-ockan innan. KM planeral: att
Iägga upp all-a evenamang en månad i förrräq. De kommer at-t- lägga upp
event-en och kommer sedan atL be rnformat-ronsutksottet att
marknadsföra det på Facebook och r nyhetsbrevet.

I och med de nya funktronärsposterna så kommer en person l
kLubbmästeriet vara infomastare och därför ha ansvar för
marknadsföringen av puben och klubhmästeriet. Detta kommer att ske
främst genom Facebook och Instagram men även genom affischer.

Bättre kommunikatron med informationsutskotter- måste ske. De tre som
har funktionärsposterna r KM bör eventuellt- få tillgång ti11 KMs

mapp på Driven.

Mötet tar paus för daqen k7. 20:27
Mötet återupptas den 14/5 kl. 1A:45
Mat i lda adjunqeras tr).

9. Husutskottet
a. Vad behöver göras på Gula villan?

Aysan är inte närvarande så Anna är föredragande. Det finns en hel
del saker som bor ordnas på Gula villan. Anna har en lista som hon
och Aysan fyller i löpande. Vlssa prrorrterr-ngar bör göras för den
hä r t--erminerL .

- Källaren, för::ådet och arkivförrådet måste ordnas upp så at-t
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det är br:ukbara.
Det bör ses öve r ar-t köpa in en nya blandare/kran LrlI yt_tre
toalettens hanclfat. IsåfalI bor en energisparande sådan
rnförskaffas.
Avloppen/'brunnarna måste spolas och rensas i baren, köket och
på toaletterna.
Kansliet måste piffas tl1I. Nya rnöbler bör tas in, en rensnrng
och storstädn:-ng bör göras och väggen i yttre kansliet bör
lagas.
Ett mindre tält som ät: lätt att montera upp och ner bör
f IIIULJKdLIdS.

Ljudstystemet måste fixas så att det inte brusar. En
krralitetslösning måste gö-ras. Vr bör fundera pä att byta f irnLa
för ljudet eftersom den frrman vi vid nu1äget har kontakt med

inte verkar vara sä kontaktbar.

Som tidigare diskuterats är Johan ansvarig för att undersöka olrka
passande tält. Errk är ansvarig föratt se trll att något händer med
_Lju(-leL.

b. Eixa under sommaren
Mötet di skuterar vad som är görbart for styrelsen att ordna med på
vi11an under sommaren. christian kommer att hå1La i projektet med
att ordna upp i källaren. Hyllor bör köpas ln så att mer saker far
pLats och så att en faktrskt kan röra sig i kallaren. Fler hyllor än
vad som behörrs i källaren bör köpas rn sä at_t det rocker till
forrådet och arkivrummet.

De som vi l . och har ti cr tår även gä rna qa pa I tpp isa r och secon.l
hand för att lel-a -^fter soffor och fåtöl;er (Hr,rmF behöver ca 4 st
soffgrupper, dessa ska vara i l i te aldre sL: l sd atr der passar mef
husets stil) samt soffbord (ca 3 efler 4 st) " Med tiden eftersträ-rar
vi att byta ut alla möb1er i "nyare" sttl med hålLbara gam1.a möb1er.
Det finns en budget för att införskaffa nya möbier, men alLa inköp
bör hål1as på en rimlig nirzå.

10. Informationsutskottet
Ingen från informat-ionsutskot-tet ar närrzarande så Matilda är
f ör:edragande . .Tasmin har I å tlt. mecLdela att den låga andeL-on som

öppnar föreningens nyhel-sbrev är frustrerande och att något måste
göras för att höja srffrorna. Nyhetsbrevet kommer från och med nu
ar.t skicka.s ut på måndaqar:. Motet drskuterar huruvida en föl;etong
elier Lävlingar i nyhel-sbre\/et skulfe kunna locka 1äsare.
En notis på sociala medier (Facebook och fnst-agram) bör skickas ut
när nyhetsbrevet- har ski ckats för att påmrnna medlemarna om atl-
öppna ciet.
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Jasmin vilf även framföra aLt styrelsen mer än gärna får uppdr:a
informationsutkscttet med saker.

Mötet diskuterar att HumFs Instagramkonto bör bli rner aktirrt. Detta
skulle både kunna locka fLer medlemmar men skulle också uppmuntra
trfl mer engagemang om medfemmarna ser vad som händer i förentngen.
En efler flera bilder bör alltid komrner upp varle gång HumF har eLt
evenamang. Arren KM får gärna använda kontot mycket. Ett förslag är
att varje utskott el-ler varje st-yrelsemedlem som vilL har en
gästvecka på vår Instagram. Denna skulle kunna infalla när varle
utskot-t har ett evenemang på gång.

l- f f I I /t

Mötet återupptas kf 15:37
Johan adjunqeras in.

1l-. Programutskottet
a. Planering hösten

Johan är föredraqande. Den stcra ändringen ar att. Veronica nu rngår
i proqramutskottet rom att sektronerna försvunnit. Veronica måste få
tr11gång tiLl PriJs Drivemapp. Veronica, Alexander och Johan och
måste ha ett möte for att prata ihop sig, planera hostens er/enemang
samt diskr:tera hur de kommer att jobba r-rnder terminen. Det kan vara
föredelakl-igt för aLLa om en grov plan för hela termlnen görs så
trdrgt som mö j ligt f or atr- f örenkl a f ör PrU s-1 älva men också f or att
rnformationsutskot,tet ska kunna informera medlemmar om evenemangen i
goci tid. PrIJ kommer även att ha mer kommunrkatron med KM. Titl
exempel kan t-emaveckor koordnieras med pubteman.

Under höstterminen kommer PrU att fortsätta organisera ftlmkrräL1ar
samt Prosa & Poesi-kvälLar. AIex f ör-^1år även att organisera en
tapaskvälI någon gång under terminen.

Johan föreslår att PrU ska arbef-a fram en checklj sta med punkter
över vad som rnås1-e ske jnnan, under och efter ett evenemang på Gula
villan. Med en sådan kan fr.rnktionärerna enklare läras upp och med
trden ordna evenemang på ett mer s j älvst-ändigt- sat-t . Detta skulle
ä-.,en minska ;obbet för PrU och öka mö; Irgheten for mer
medlenLsengagemang. Cm programutskottet med tiden får mer enqagerade
skulle de kunna ha en stående dag varje vecka för att orclna oLika
pragramkvall:r.

L2. Sektioner

-N
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a. Vidareutweckling av arbete inför hösten
Veront,ca är föredragancl-o. Månqa sektionsledare har fortfarande i nte
hört av .siq el ler åt-^rkopplal, an.gående sektronsref orm,on. Detta kan
ses sonr ett. tecken på att det- allra f1esta sektronerna är helt
innaktiva och atr- det var rät-t beslut atr- avskaffa de.

Krokin och Crafter School kommer dock att t-or:tsatta under
pr(lgramutskottel-. Der- kommer dock att bLr Lydligare att dessa
aktiviteter är en de1 av HumFs verksamhet och int-e är sjä1vständiqa.
Veronica poängterar att afla information som har samlats in rörande
sektionerna kornn'ler att spal:as och arkiveras ifaLl framtida behov av
den uppkornmer.

Ordet "sektlon" kommer rnte 1ängre att användas. Anna påpekar att
informationen på herLsidan måste ändras och att al-la nu måste vara
tydlrga i sin komrnunikatrorr onL att sektronerna inte länqre finns men

att al-La medlemmar fortfarande uppmuntras till att ordna olika typer
av akl-iviteter gerrom HumF.

Motet diskuterar hur HumE ska kunna göra det- möjligt för de som
varit engagerade i sektionerna att kunna fortsät-ta engaqera sig i
HumF om de fortfarande vr11. Mötet kommer f ram trlL att c_lessa

studenter bör b;udas in tll1 det "M-oet and greet" event som kommer
att hå1Las r början på nasta termin.

Paus kl. 16-55
Mötet återupptas kf. 27"55
Veronica adjunqeras u:. Emiiiä ocn Äfe.xander adjurqeras tn.

13. öMÄ

a. Planering hösten - Avstämning om datum
Den kommande terminens sitr-ningar är Recentrorsmrddaqen,
tJgglemiddagen och Seniormiddaqen. öUA planerar eventueLlt yr.-ligare
någon sittning.

Mötet bestämmer preliminära datum för höst,ens tre inbokade
sit-tningar:

- Recenl- i orsmiodager,: I 6 september
- Ugglemiddagen: 4 norzember

- Seniorsmiddagen: 25 november

OMA har bör j at planera menj/n f ör R--centror:smrdclagen/ maten kommer
att att ha -ol--[- svenskt tema. Alexander planerar att smaksätta
bränn'zin s;ä1rr och ber al-la i styreLsen som kan att samla qranskott.
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Anna föres1år atr- öt'{A bestälLer cat-ering tilL ugglemiddagen.

Det är som alltid viktiqt att inb;udningar ti11 sittningarna skickas
ut i god tid och även att event qörs på sociala medrer när det rör
srg om midclagar som är oppna f ör alla medlernmar. Chrrstran papekar
att vänföreningarna bör få inbjudan eller err "save the date" så
snart ciatum ä-r inbokade så att de i god tid kan planera för att
komma tili våra middagar" Anna foreslår att inb,judningar tilt cle

öppna sit-tningarna skrckas ut tr11 aLla medlemmar på mait genom
HumFs me j lserv-or Mai lchimp.

Övermarskal-karna har diskuterat- att återinföra Rethormedaljen
kommer at-t unclersoka detta vidare under terminen.

Det sku1le även vara bra om en campussitt-ning kunde hållas i början
på terminen för campusföreningarnas styrelser. Presidiet återkommer
med förslag på datum nar nästa t,ermins campusrådsmöte har hålLits
och frågan har tyfts där. Huml- var dock dragande i sittntngen förra
årel- och bör helsr- inte vara det i år roen.

Presidiet informerar om kårens Luciabal den 13 december. På clen är
det roligt om alla i styr-^lsen kan komma clå den är ett av de sista
evenemangen för terminen. Problematiskt ar: i år att denna infaller
på en onsdag. KM får srälla sig t-i 1L hur de vil I göra mecl

onsdagspuben när datumet börjar närma sig.

L4. Externuthyrningar
Inga nya externuthyrninqar är tnplanerade.

l-5. Inbjudningar
Nylands Natrori har sin tradrtjonsenliga sommart-räff på B1åbärskär
den 1a juli, senaste anmälning skall ske den 29;ulr. Det är öppet
for vännationer att delta sä de som vill kan anmäla sig på hemsidan
Christian hade t-änkt åka dit.

De

Västgöta Nation har också en sommarträff,
koLla upp datum.

HumF ska även b;uda in Västgöta Nation och
vän f öreningar f ör grillr-r rng på Gul a v:-l lan
inget dat-um bestämt än. Christian ansvarar
vå.nföreningarna.

Christian tar på srg att

andra av våra
under sofiunaren, dock är
för kontakten med

16. Under mötet väckta frågor
Under näst.kommande vecka kommer presidiet att förnya
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samarbetsavtaler* med Stockholms universitets studentkår. Ett fåtaL
ändrrngar har g;orts sedan avtalet skrerrs på för några år sedan men

in,get som kommer att påverka HumEs verksamhet så mycket. Kåren
kommer att bIi bät-Lre på att meddela när föreningarna behövs för
rekryterrnEskampanjer i god trd. Avtalet kommer aven atl.- skrivas på
3 ar Lstället for pa 2 ar.

Christian nLeddelar att han "är fett trött men al-t han ändå tycker om

dL-Ld.

L7. Mötets avslutande
Ordförande Anna förklarar mötet avslutat kl

Jus te ras

fu*0*'y^,-
Anna Börjesson
Ordförande

A*n/,u-g;
Anna Stenström
Se kr:eterare

Matilda Kjellqv
Vice ordförande

Videla



HumF: s Sommarkonferens L2-L5 juni
Nu är det dags för HumE:s sommarkonferensl Anledningen till att vi
har en sådan är för att vi ska gå igenom höstens schema, för att få
extra tid med frågor som kommit upp under våren samt för att fira
att terminen är slut och att det gått så bra för HumEl

Närvarande
1. Anna B

2. Matilda
3. Christian
4. Johan
5. Veronica
6. Anna S

7. Alexander
B. Emilia
9. Erik

Tid
o Start: måndag 72 / 6 kl. 09: 00
o Slut: torsdag L5/6 ca kl. l1

Inför konferensen
o Funder:a på din prestation den här terminen.
o Fundera på vad du vill åstadkomma med hösf-terminen, både

med ditt eget utskott och med styrelsearbetet r stort.

Boende
. Annas landstalle på Gotland

Adress : Lum:rLelunda Nyhamnsvägen 9A , 62L1 L VISBY
o Det f inns nog med sängar och madrasser t-tll alla.

vilL ta med egen luftmadrass är välkommen att göra
AL LA nåste na ned egrna f akan sovsä --k !

o Huml bjuder pa mat och dryck unoer konferensen (P:
far eri köpa sjäLv,

Den som

det.

båten

Att ta med

o Duschhanclduk
o Lakan elIer sovsäck (OBS - obl igatoriskr, I Annars f är ni

sova på goLvet )

. Egen kudde
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. BaCkläder - det finns st.rand 50 met_er f rån huset

. ALlt annat ni behöver för 4 dagar borta
r Ett- gLatt humör !

Planering

Måndag 12 juni:
o 9:00 Samling vid bussterminalen T-centralen för gemensam

hussresa l-ill Nynäshamn
o 11:25 Båten avgår från Nynashamn
o L4:55 Båten anländer till Visby
o (Notera: vr ska qå en bit genom Visby, så packa 1ätt och qärna

i ryqgsäck I ,

o Va hyr en brl samt går och handlar / Alternativt handlar och
tar en uaxi

o Så många som får plats i bilen kör väskorna och handllngen
til I Annas landstall-^. De andra tar buss dit.

. Ca 18:00 Konferens pass 1

r Ca 19:00 Matlagning och middag
o Efter det: fr:i Lek

Tisdag 13 juni:
o 10:00 F'rukost
o Ef ter det: trrr Iek, l-rad oclr *utforskning*
. 72:30 MatLagning och iunch
. Ca 14:30 Konferens pass 2

o Ca 19:00 Matlagning och middag
o Efter det: fri lek

Onsdag 1-4 juni:
o 10: O0 Frukost
o Ef t-er del-: Fri lek, bad och *utforskning*
o 12:30 Mat-f agntng och lunch
o Ca 14:30 Konferens pass 3

o Ca 19:00 Matlagnrng och mrddagi
o Efter det: fri lek

Torsdag 75 juli:
r 09:00 F-rukost
o Efter deL: Packninq och stadning av huset
I 11.:00 Avgang till Vrsby. Så många som får plats i biten kör

väskorna tiLl Visby och Lämnar trllbaka br-1en/tar taxr. De

andra tar buss.
c 12: 4 5 Bå]--en avqår f ran Visby
o 16:00 Båten anländer till Nvnäshamn
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o Efter del.: alla tar bussen tiflbaka trll centralen
. Ef ter: det: Konf erensen slul- I Al La qår hem oclr t-ar sommarlorr 1

Meny
Måndag L2 juni:

o Frukosl-: eget ansvar
o Lunch: eget ans\rar på båten
r l4iddag: Hemmagl ord przza

Tisdag 13 juni:
o Frukost: Kaffe, Le, juice, yoghurt cch mackor
o Lunch: Potatis- och purjolökssoppa rned mackor
o Middag: Vegetarisk lasagne

Onsdag 1-4 juni:
o Frukost: Kaffe, Le, juice, yoghurt och mackor
o Lunch: Couscous/ pesto/hummus/ fetaost, bönor och grönsaker
. M1ddag: Risotto

Torsda.g 75 juTi:
. Frukost: Kaffe, Le, jutce, yoghurt och mackor.

o Det som f"inns kvar l

o Lunch: eget ansvar pa båten
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