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1. Mötets öppnande
Ordförande Nlatilda öppnar mötet kl. 16:36.

2. Justeringr av röst1ängd
B närvarande styrelse-Ledamöter äger rösträtt.

3. Godkännande av föredragning:slista
GodkänrLs med tillägg av punkt 9b, 13a och 14b.

4. Föregående mötesprotokoll
Godkänns och 1ägqs till handlingarna.

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

5. Presidiet informerar
a. Rapport campusråd

SUS och Eöreningen ekonomerna har båda fåt-t nya presidium
som deltog på mötet för första gången.Mötet diskuterade
hur campusrådet kan nyttjas mer för ar-t främja samarbete
föreningarna emellan. Champs of Campus drskuterades som

möjLig plattform för detta, där alla förentnqar anordnar
s-ina egna tävl.rngar ett exempel för HumF skulle
möjligtvis var:a tävling i poesl etc. SF ska anta en ny
alkoholpolicy som exempelvis reglerar: antal enheter en
j ndivid får köpa.

b. Sista mötestil1fäIlet
Det sista mötestillfället är schemalagt tr11 lL/L2 men
Cels rnfaller det dagen eft-er Nobel och deLs är del-
forr-farande verksamhet efter som kommer behöva avhandlas
uncler ett möte " Av den anledningen kommer ett möte att
hålIas så'rä1 LT/72. som 18/72-

c. Rutiner
Det frnns nya tvättkorgar i t-r.ättrllrnmet" Er-r står det
T-Shirts på och en handdukar. Inga blöta handdukar i
korgen, de rnöglar då. Der- är extra viktigt att håLla
rut-inerna nu då det är fl-era nya som rör sig i
föreninqens lokaLer. Styrelsen ska föregå med gott
avamna Ie^L'L't,u r .

7. Skattmästeriet
a. Återkoppling budgetuppföljning

Johan håLIer på och Iunderar Lt erL systern tör
burJgetuppföljning och det har visat sig at-t det finns
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f Lera olika vägar att- qå " Vissa ändrr-ngar skulle qora
arbetet- mer komplicerat" Mötet diskuterar hur budgetens
Cisposit-ion kan ändras tilI nästa rrerksamhetsår, där
vissa poster bör sLås ihop för att gör'a uppföL;ning och
över:s ikt lattare . ,Johan kommer rapportera hur arbetet
fortskrider vid kommande sl-vreLsemöten.

HumF K1ubbmästeri
a. Utvärdering tidigare pubar

Pubrundan qrick bra och det var mycket folk som kom"

Konceptet- ändrades om ti1l vanlig pub då det bara var
HUmE och SF som deltog i pubrundan. Dock var det bara
Matilda, Veronica och Andreas som lobbade under merparten
av puben. Fler i styrelsen bör prior:itera evenemang som

dessa, det kan inte alltid rrara samma individer som

stäl1er upp. MaLen kötcbullar o--h mos/ var en succel

Puben 12/9 var välbesökt trots att den skedde r samtidigt
som SLIS: s välkomstfest. Det var qlod stämning hela
kvällen. Freja ska tänka på att tillfråga styreLsen om

h;älp i god t-id innan puben.

b. Komrnande pubar
Inga teman under kommande pubar men förhoppnrngen är att
de drar mycket folk ändå. Elera nya har visat intresse
f ör att prorr j obba und-or kommande pubar. Fre j a --f terf rågar
att vrssa i styrelsen skulle kunna 1/ara behjälpliga under
de första t immarna på pr-rben. Erik och Nina anmaf er sig,
Matilda ska försöka komma och hjä1pa tilL om hon hinner.
Johan kommer förbi men vel- inte viLken trd.

9. Programutskottet
a. Utvärdering tidigare evenemangt

Musikquiz
Mr-rsikqur zet q ick bra, f lera lag st-äl1de upp I De som

vann biobrljetterna blev väldigt qlada och der,

verkade finnas många som v-rlle ha liknande evenemang
under l-erminen. Det som kan andras t r11 f ramtida
quiz är att håtla puben öppen en stund efter quizel-
då många verkade sugna på att stanna.

Pub Ärling
Puben var väLdigt trevlig och många

lingvistrkstudenter var pa plats. Komuunikationen
med studentrådet fungerade bra.
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Kroki
Terminens försl-a krokievenemang gick bra och en
handfulL ritande studenter kom. Flera känner atf_ det
skulle vara kuL att ha kroki oftare under terminen.
Nasta tltlfäIle sker den LB/LA.

b. Kommande ewenemang

Gratis sopplunch g/LO

Ett till evenemang med gratis sopplunch anordnas den
9/LA klockan 11:30. Presidiet är ansvariqa men
efterfråqar hjalp att kontrollera medlemskap i
dörren.

Samarbete med Stockholms filmfestival
Stockholms filmfestival har kontaktat föreningen med
en f örf r:ågan or0 att f å använda f ören ingens soci ala
medier för marknadsförinq av festivalen i utbyte mot
exempelvis billetter el1er festivalpass att lo1_--t3

ut. Mötel- uppdrar Viktor att fortsätta kontakten med
Stockholms filmfestival.

Johan inf ornLerar atr* Beard (Erik Lrndst röm) vill ha en
lrveinsp-olnrng av sin Skilda världar-podcast på eula
villan -

10. Övermarskalksämbetet
a. Utvärdering recentiorsmiddag

Recentiorsmiddagen gick väldigt bra, vr1lan var fulLsatt.
Ett flertal av middagsgästerna var stucleritei som deltaqit
aktivt under rzälkomstperioden. Matilda och inspektor
Bengt är dock av den åsikt att just Recentiorsmrddagen
bör ske mer på engelska då det deltar många
rnt-ernationelLa studenter som deltar under denna middag.
I rel-ation till det-ta bör det finnas utarbet-ade rutiner
på engelska, exempeLvi.s hur en skål genomförs.

Baren under efterfesten var delvis overbemannad. Bättre
kommunrkation mellan övermarskalk och barpersonal
efterfrågas t11I nästa gånq.

Mathilde ska i framtiden alltid ha sista anmäLnrnqsclag på
måndagen istälLet för trsdagen for att minska st-ressen i
samband rned planerrngen av maren. Htn ska aven gorä
t-yd}igare scheman f ör aLla r styr-olsen innan middagen så
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aila vet vad de ska qöra. ExempeLvis fick
toastmasterparet för månqa uppgifter vid de absolut sista
förberedeiserna vrlket ledde ti11 att rrälkomnandet av
besökarna blev täml-igen kaosartat.

Städningeri under söndaqen är obligatorisk för de
styrelsemedlemmar som deltar under middagen.

Menyn var väldiqt bra, den qick at-t göra enkel och god r
st-ora mängder. En stor de1 gick att förbereda dagen
innan -

Det glömdes att informera i samband med anmälan om

förenrnqens hantering av personuppgifter personuppgifter
i rel-ation till den nya laqstiftningen GDPR. Vrd nästa
middag ska information om detta finnas vi,d anmälan.

b. Seniorsmiddagr
Seniorsmiddagen kommer att hållas den 21 /10. MaLhilde har
redan börjat planera inför middagen.

11. Husutskottet
a. Städhelg

Städheigen kommer ske den l3-L4/I0. Styrelsen och andra
aktiva ses på villan -r oömma klader kl. 12: 00 på
lördagen. Anna ska bestämma rrissa områden som ska få
extra mycket uppmarksamhet under helgen. Matilda
uttrycker ett önskemål om att fokusera på att lisl-er och
dörrkarmar skrubbas.Sl-yrelsemedlemmar får rneddela Anna om

de har förslaq på detta e1ler om det f-inns vissa saker
som behöver köpas in för städning och fixande ska gå lätt
titl.

L2. Informationsutskottet
a. Utvärdering Meet&Greet

Meet&Greet-evenemanget gick väldrgt bra och det var månqa
medlemmar i vilLan som var int-resserade av vad föreningen
gör och vad medlenunar kan bicira med.

b. Återkoppling förtroendeuppdrag
Styrelsen ska kontakta Nina för att informera om vilka
förtroendeuppdrag i de olika utskotten som medlemmar kan
rräliee till.v qa 
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13. Externuthyrningar
a. 2O/LO Mårten Nehrfors Hu1t6n
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Drsputations fesL .

SLyrelsen qodkänner uthyrningen.

Inbjudningar
a- 6/LO E. E. ST.

tr.E.ST. ska ha en finsrttning. HumF har bli.;it- inbjudna
att de1ta.

b. L9-2L/10 Nylands nation
Nylands nations år1rga Gäddfest och HumF har bfirzit
inbjudna. Flera ,i styrelsen och några seniorer har anmält
lntresse av att- åka över t"i11 Öst.erlanden. Även Inspektor
har visat intresse att åka med då Nylands samtidtgt har
Tnspektorsskifte och har b j u<lit in inspekl-orer från
vännationer.

15. Under mötet väckta frågor
Fre; a tror at-t det kanske tnte kommer så nLycket f olk på puben
L9/9, för att andra evenmang sker på campus samtidigt. Anclra I
styrelsen tror dock atL def- jnte ftnns skä1 att vara oroliga
för en tom pub.

CrafLer SchooL sker 1/10 och L9/1L.

Matilda meddelar att- 56n t-ycker om alia väldigt- mycket och att
hon är lite virrig och trött efter rntroduktionsveckorna.

15. Mötets avslutande

Ordförande Matrlda avslutar mötet kl. lB:.22-

Jus te ra s
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