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1 " Mötets öppnande
Yir:e orc*rrarile \/:r';ni:a irrkL,rrer m.-r-=1- )ppra: k-. 7Z:-2 ) .

2. Justering av röstlängd
5 r:.ir."raran,le sL'..r.,..l1,:eL:Cam;l-e r har rJst-räl-l "

3. Godkännande av föredragningslj.sta
SccLl<ärns r_Lt-an tillägg.

4. Eöregående mötesprotokoll
},dkärns ::h L.:9.1s t-rLi h-anllinga-rna.

5. Adjungeringar
,Ic1.:an Eriksscn ,;.d j i-rr-qer,rs i:r under p,-^nk o;: rneci :isl-r-ät--t,
lulal-ri-d;= L,rnneL- N1crt..n:jerL a,jjillEera: tn ur:l=r Fr--:l< {. n:d
rcsr-rä[----
-:-l:-^ 5cr-=Si-I. if_-.r.r9i-o- -:. ^",.i .' I r < 5 t ii-:; :.1( -tL.- -::.
l/1_. 1_r.r:-rde -al_l_ (a'.'-ålt t_arr_r al_t_) .

5. Presi-diet informerar
a. Utvårdering väIkomstdag

i,/äIk,.,ri-.t -:.1-r:lL 1,,*iL ,.-1 åv f i=ra ,:-l lil:f t:;'=It.:I1Lctt.J. D,-L:;

-l-,.lssa/ Pr':san,,al-ian Inen å,.i -ån [.=;1,.
Än Il: Fr=S;r .+ri-.e t::=:-'r-:er r:-' l- - r. l. i.,
^lj'.=I-'--L-..--:-, r:-: J-.( ].:.i l-.: j:.-tV jL.:f -.:L.\J

tal:. rn.-ö::n så .:-,lr p..rb,i-k. Älna :r;k fier.f. i.,,' ahci:;:r:^La
a , f .--e ni-1 .:-l ".-k:ms[f:)-=:..

Veronica och VikLor var på förenir-rgsmässan. Det var
valcligt mycke: f olk på näss 1:r och a II. grve-aways tcq
sLut. HumE syntes rnest på mässan, rycket på girund av den
röda färgen som stod ut men även pa grund av gcd,a

förberedelser. Mässan var generel t välcrc{aniseracL"
föreningen behö..rer ta fram en flyer pa engelska då n-ånga

u--ländska st-ucent-or inte kan ta del a1.r informationen 1

nuvarande f *ye::n.

Välkornstf-osten grck r.äldigt- cra I Det var myck=t ----'k, bra
rusik och baren sålde väl. Dock frnns det flera saker där
föreningen kan bät:ra slg tiil nästa sr-cra fest.
Badc rat och fatöl to7 s]ut.
En av kcrtmas<inerna gick s5nde: mr:t r festen och kunde
inl-e skrir.za u-- kvi--ton. Fler ko:tmaskirer bör hyl-as rn
trfl stora fester i frarntider"
Ll:el:aren .rar för 1ång :ch meC för få fal-ölst,appa", f-ill
rrästa gång bör tvä barer med tappar bestäl.Las rstä-leL
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för en.
GenereLlt fier skyltar som även bör vara på enqelska.
TydLigare genomgång med per:sonalen innan festen kurde ha
underl ar-Let arberer.
lJs:arna tyckt*e att det s<ulie varit rolrqare om DJ-båset
hade varit -oå samr,a nivå som gästerna och inte upphö j L.

ichan drikssot't adjungeras in kf. 1B:57.

Presldr et kunie vara mer tyd- iga l kommunlkat: cnen iniör
festen, :ch nä:: presidieL efterfrågade valka ticer
styrelseledarnöt.erna kunde arbeta tog det 1ång tid at: få
c\74 7

Det fanns int.e trllräckligt mycket -uoaietter på vi-1an
vilket ledde :ili stor köbilCning'.
Ordningsvakterna som nyrdes rn till festen var väldig't
bra och deras närvaro var mycket uppskattad.

MathiLde aajunqeras in kl. i9:05.

)et var högt -*::y:k i k:ket :ch att eventuellt hyra in en
food truck -cör uirdersökas för f::amtrcia evenemang.
SUS KM var cå pLats under festen och de skötte sig
cerhort Oå1:g: son vanlrgt"

Anna Börjesson adjungeras in kl. i9:74 utan rösträtt men

neo tar r.räc'-.

le son;obbar bör även känna sig mer Lryqqa i sin rol1,
J^- i.- r i -^r {n*-t eILer bak:m haren.vdLC 5 l-1 !r=L d_ f rrrbrd-ulft:

)et. var er-t Tv-tearn so:n fö1jCe Nlathilde under festen
vrlket i det stora hela gick bra, teamet blev dock lite i
vägen f ör de som j ol:bacle vid vissa Lil:f ällen.
En ded-ke:ad fotograf kan även behövas tr11 nästa gång.

b. Mötestid
S:yreLsen beslutar:

att styreLsernöl-en under höslterminen ska ske
tisdagar, jänna veckor, frå.n kl . 16:30"

c. Höstmöte
Vrllan kommer vara uLryrd på det da--um som preliminärt

f I -- L I)G L Lr ruL rrostmöte -- . -lösi:mötet iSres 1ås vara den 12 i LA .

------r --- .tsLuf arJ-y!EfJEr_ UE

act Höstmötet ska s<e den LZiIC-

åt



d. Återkoppling konferensservice
iakr--l teten h;r reian r ngått- *-t_ a.,'t_al ireiJ ånnan p3r r_

vtikel- f,4l-y,l;y s{-i- H;-nI rLr-e s{e cisi=-_ ri:1.. ll+l
kcnf--rensserviae i. f ra:nt -.i1en -

e. STAD-utbildning
lar,um för STÄD-ut-bil,lltrnlerl h:rr itk:rnmL1-_, L/L) & 3/1J.
S--yrelsen 1r'cpmanas ai-: ha-Lia e:,t öga lop:*_ eft.r
.L -1 I-:r..tr . n . r )1 1 :,r 1 rt:r __ r..ir. {.

7. Skattmästeriet
I rr,r'.)t a-,1, rarp,trr-.rr.r f r::Ltr-.rm att- clv.1rq.:ri lrLr.rl-i Ji--han gittt,ar
s r,; på inkonsr-er f r,n -;ålk:mr;-*-est-en.
Kcr-1,arl-e: f ran f crsaL j n ir:rre:r vil f esr-en bö: å.i,,en >-ä:.1_.,s ._n rra
kr,nt-,t.

8. HumE Klubbmåsteri
a. Utvärdering tidigare pubar

Se pLrnJ..r- 6a.

b. Kommande pubar
- 5/9 Pubrunda

"l{eet- n S,rec{e"--,cma, kat_r,br,Llar, mas/ bri,rnsås cr-:h-

rn,{,-,:rsyit k,-)lritr-I .l=:y,-r-ls. E'i,=l.-t,t t å: iIl:r i.iir-tL:-
en o--brunda la enJasl- ,i,-lr-.rF ,;ch SF dell_ar.

9. Programutskottet
a" Utvärdering tidigare evenemang

- Sopplunch
:räldi9l- .nånga .C,m L)e sipplt:n:her 1,.1 . ;,il- sta,F,pJ l-,tE
s,Lr.:t I il=s,ikare r.'.rr inTcket r'-,'1,-l rll rl;h n-'ät-1-a. E.;errl--eL
ccrcle ,1öras :n rr.rqra gånger un,l€: l-errniren.

b. Kommande ewenemang

- ÅrLing
)3 ired.rq I ) {cmlrer 1rT,'9 iL1 ?r q lb pa ,'illerL for
.:LIli .i., l.-.--.:r!

* Musikguiz
:: sl<a al-. 1 rlril r-r, 1- ml.sii.-,1r.i z. 'i,i'r

L0. Öwermarskalksämbetet
a. Recentiorsmiddag

1"1.i!l:iil le --ra-ie: på ;l,i pi-r--tar: m_di.a;13rr. Irlrtrtcrrjrga:
har .:k':.---rt. JL. I.-;lr:kf-or k''trrnter :reii Dek,ri:-r: ha: lnnaL

(u{



fÖr' slq. LT-ll-111i1; s-k-:r pt:i.ll]I trLl- :fr-ersläpp*t" ,lohar,
EL:iksrlon e rCj i.rder att -'l-a t;ak:m ]rar:t'L rrn(-ler ef I,e:s,äppet.

b. Doktorspromotion och professorsinstallation
,vlaria från Sr.l:l har rnedcl=-Lal, aj:: promci-r-n sker li'1. LIr.-mI

skickar rTrar.skalkar cc1 f;rbäIaLe.
j-l .hi-r= -:e -4rcrlda rr:FiI=-r i:-..t1 +s.--, i-+r -Ar-tr

Lrörjesscr. v.:Il .rara med,.

l-L. Husutskottet
Anr:a har fåi--- rne.L fr'rn elekr-rrker scm:.ka k,rlia;pp vrllan:;
:f och frxa vissa redan rle:'rt.r-reraCe r-1 . Dör'ren pä bal<-srCan
i-- -.;s t. st(r.ti r .'lrt - m h:l-.'-- r r-i:,a.-, ---n:.-1 SKt l:rt
:n d:odLe för at-t-- hrr-t,.r el-t bra il.tt.um för Hi1-le:-he-Ig.
r.atilCa och Anna hale :l-t nrö1-e meci er r:lpr3sån:an1-- frarr
r.nsl-itLt--i ::r=r't f l,"r s.. kLrrh, t _3a rlnl v',r':it.:i- .enqä, .n,:lir

-rnför:;ka'f an?e av lårn ccr ark=1-e i:rl-rar. Br:andLarmet na:te
:r<-:å u:ökas r;id samml r-liLfiiiie.

L2. Informationsutskottet
Nir:a har skrckal.' =n racpDr-t 1 ,-qL:r f r;nvar:. I7l,--t---llre--:r-
k|IIrltLrr ; j.;-r.: kas Ctn lr-,lnai:rle n aitdrtiJel] .

13. Externuthyrningar
a. 24/lL Johanna Thagemark

:-öoefs:da'qsfesi, m,ec t--la ;äsl-e:.
;'lt-yreis:r. 3:,1.--an-rel , thtrrn i ngen.

L4. Inbjudningar
a" 1-4/9 Konglig Elektrosektion

. .?L. r t )- .:-, - 
- .:Jf: {_+ --. - lr:: .-_--:i- :, J,;+. . -,-\

HunrFs : Jr r P:c=r'r l, l:rsmi1cl;f .

15. Under mötet våckta frågor
-r,rrr_a Bc-,r.1 eSSOt t-_iisl1,ar flnt al,a ,,,:.,,1 ,r Jt_ :,ti:;1--1 1ra[ -"ri I ]
rnforneia,J(. al-f, lLeniare:,: -"l,rrlent:ml,,a*q.raCörfrim irqger: r-le cl;:-
16r pld-.-3r :tn HllF ort'rr henn+:;-::t )r t.-,'d1i,1:r- "1--cp-speeiJ:,J""

16" Mötets awslutande
'rlce ,lrj-'Jrar.di: ":r':ni:a a-,'slur-.r1 l-rotet kl. :i:4i"
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