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1. Mötets öppnande
Möt-esordforande Matilda öppnar nLöLet kl. 1E:07 "

2. Justering av röstlängd
Alla 9 närvarande s1-yrelseledamoter är rostberattrqade.

3. Godkännande av föredrag:ningslista
Styrelsen godkänner föreclragnrngslistan med t-illågget besLustpunkt
o^OL.

4. Eöregående mötesprotokoll
Möt-esprotokol-L f ör f öregående möte är f ärdigt men inte uts kickat "

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6. Presidiet
a. Utvärdering: väIkomstdagen

Välkomstdagen gick väldrgt bra även om den var något hektrsk. Många
ur styrelsen jobbade under de oLlka delarna av dagen och många
studenter verkade entusiastiska över Humf :s aktiviteter. Det va.r
även rekordmånqa som skrev upp sig på listorna för att engagera srg.
Över 50 studenr-er I

De l- var bra att manga av a ktrviteterna var inplanerade så at-t
studenterna redan då kunde informera.s och det var: toppen att det
fanns många affrscher att visa på. Speciellt givande var det att ha
affischerna under mässorna i Aula Maona.

Anna och Matilda presenterade föreningen för de nyc rnr-ernationeLLa
masterstudenterna, clet grck br a om än nervöst. Del- var Ilumanistiska
fakulteten som hade ett program speciellt för de inter:nationelLa
masterstudenterna under väikomstdagen och de komnrer troligtvis ha
Cetta även nästa år. Br:a om Hr-rmtr medverkar då också.

Sammanlagt. var alla eniga om att det var bra att Orientatron Day och
väLkomstdagen höl1s under sanma dag" Det resulterade i att HumL- fick
chansen att nå ut Lill många studenter och samtrCigt informera många
om välkomstfesten vl anordnade på kvä11en.

b. Arkivering uppföljning
Mati lda är f öredragande. l\rki ve::r-rrgen av HumF: s clokurnent är nu klar,
den behöver bara skickas iväg trLl St-adsarkivet" Matilda kommer att
ansvara för detta och hoppas göra det- under de kommande veckorna.
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c. STAD-utbildning



Anna är föredragande. Datum för STAD-utbildningen är satta. Den
kommer att ske måndag den 2 oktober kl. 15.00 - 19.45 och måndag clen
9 oktober kL.l5.l,5-19.45. Det är ext-remt viktigt att de som är
anmälda närvarar pä bada r-rllfalLena. Anna Stenström är den enda i
styrelsen som inte gått utbildningen än som kr:mmer att qå. Presidiet
ber Erik kolla upp om någon r KM är intresseracl av Lrtbildningen.
Anna kommer at,t qöra anmäIninqarna.

d. Information om det kopplade medlemskapet
Anna är föredragande. Det ar viktrgt att alla r.styrelsen är påJasta
om HumE : s verksamhet och det kopplade medLemskapet med SUS och qer
ratt informatlon till studenterna.

E'ör att komma på HumF:s onsdags-pubar måste man åtminstone vara
medlem i kåren or:h en av fakultetstforenrngarna som år med i
samarbeLet ,HumF, SF eller NF. \4en på aI-a andra av HumF:s event
och middagar måste man vara medlem i HumF.

7. Skattmästeriet
a. Uppdatering budget

Christian är föredragancle. Han;obbar vrclare med budgeten och det
ekonomiska arbetet. Vr lrgger:- linje med hur bucigeten är pLanerad
för året.

8. HumF Klubbmästeri
a. Teman för terminens pubar

Errk är föredragande. Lrte o-Lika Leman ar pl,an.erade inför terminens
pubar, bland anrlat en punkpub. Det-ta kommer atL planeras och
struktureras upp mer inom en snar framtid.

b. Planering Meet a Swede pub
Anna är föredragande. Det kommer att frnns en siiltaLlrik med snaps
att kopa billigt under puben så att utländska studenter kan l-esta
nåqot svenskt tr:ao.LtloneLLt. Anna har gjort af f rscher som kommer att
f örtydlrga temat mer un,ler krzällen. Matilda f öreslår ett bingo som

studenterna kan spela under puben. Anna kommer att- ordna det-. Det
kommer även att spelas svensk musrk och alla som kommer på puben får
ha en liten namnskylt som cle kan skriva om de är svensk eller icke
svensk för att på ett skämtsamt sätt uppmunt-ra st-udenterna att
mingla sinsemel lan.

c. Va1 av förtroendevalda
Erik ar föredragande. Han har pratat med de några ur klubbmästeri-ot
som han tror vil1 och kan ta s1g an förtroende-raldposl-. Erik förs1år
darf or att irre j a välj s rn ti L1 f ört.roendevald med roLlen som

r)armastare.
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Det innebär att hon kommer

kommer att underlätta för
Styrelsen godkänner Eriks
föreningens barmästare.

att få ett vrsst ansvar för baren vilket
Errk och Johanna under pubarna.
förslag att valja Freja SchiLler t-ili

Emilia adjungeras 1n kI. 1B:48

Paus kf. 78:50
Mötet återupptas kf. 19:27

9. Programutskottet
a. Uppföljning välkomstevent

VäLkomstfesten gick otroligt bra, det kom väldigt mycket folk under
hela kva1len. E-ler lrknancle f ester: plarLeras av PrU. Det f inns
däremot funderingar på om man kan förbättra/förstärka ljLrdeL ut-an
att de som jobbar i baren under såclana kvällar påverkas för mycket
av det.
Alexander lyfter ett problem som uppkommit med en av DJ:sarna som

varit mest- engagerad i atL hjä1pa tilI på den typen av kvällar som
haft Dj: s " Den utrr-rstninqen som ftnns på Guia r.rillan uppfylLer inte
riktiqt de krav sorn vissa DJ: s har haft på ul-r:ustningen och vrssa
delar frnns rnte a1ls. Därfor har en av DJ:sarna tagit med srg sin
eqen utrustning vilk-^t har var:-t tDppen for HumF eftersom ljudet
blivrt väLdi,gt bra, men mindre bra f ör DJ: n r f råga. Utrustnrngen är
tunq och kompliceracl at-t frakta tiil vilLan s;alv. De andra DJ:sen
som spelat under dessa kvällar l-Lar dessutom rrLte alltid varrr- nojcla
med at"t spe]-a på nåqon annans utrustninq och på en lösnrng som varit
lite hemmasrrrckrad. Fresidr.et foreslår att Dj:n som tar med stg srn
egen u1-rustning kan fa åka taxi fram ocLL tillbaka med utrustntngen
och att HumF- kan st-å för: den kostnaclen" Mötet d-Lskuterar även
hu-ruvrda HumF skull-o kunna investera i en långsiktiq 1ösnrnq med

utrustnrng som kan matcha de högtalare vid har. En sådan 1ösning
skulle kosr-a unqefär 15000 SEK. Mötet bestämmer att int-e gora en
sådan investering i nuläqet men atf- länLna det oppet for nästkommande
år eller för ett framtiCa trLLfä11e.

E-1lmkväl1en var också väldigt lyckad och vä1bes,:kt, ca 40 personer
deLt-og under kväILen. Däremot var clet dåli_c1t att pro jekt-orlampan
rnte f unkade, vil kef- g j orde at-t bilden var lite gröna}<t-ig " Därf ör
st-annade bara cle f lesta under f örsta f i 1men. Däremot måste elt
bättr-- system för baren planeras, d-ot funkar inte att gäst-erna
beståller i den ord:-narie baren under filmkvällar efLersom det stör
fiLm.risningen. Kanske får en prorrisorisk bar i ha11en instal-Leras
tilL nästa fiLmkväl1.
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b. Kommande evenemang
Prosa och poesi-kvällen planeras för fullt. Alexander kommer att
vara huvudansvarig. Kvällen kommer att inledas med mingel foljt arz

att student-erna får: lasa upp sina t-exter. Sedan kommer aLla att gå

vidare till Gamla stan f ör pr:brunda.
Veronrca planerar även för en krokikväL1 den L4:e september samt ett
Crafter SchooI-event någon gång i september.

Johan föreslår ett sorts after work eventz men det- är ännu ingenting
som a-r pl.anerat.

KM och PrU ska ha möte tillsammans för att planera sådant som kan
vara qemensamt f ör ut-s kotten .

V:- mås:e se crII atr hal l a kvar de scrlt ver kade :noaoerade ef r-s1

Meet&Greet och de.som skrev upp sig under välkomsLdagen. Det är
också vrktrgt att vr rådfrågar dem och ser til I att de far vara med

att planera cch anordna event så de känn-or sig delaktiqa. Det vore
även kul att anordna ett funktionärsmingel så at-t de som är
engagerade -Lär känna va-randra mer och sa at[ det skapas mer
samhörrghet funktionärerna emeLlarr.

c- Accelerator
Matilda är föredragande. HumF har fått mejL om att Ar:celerator vrfl
komma till HumF och föreläsa om sin verksamhet. Styrelsen staller
srq positrrra till dett-a och PrU kommer att me j Ia korrtaktpersonen och
boka mö:en :ch f a I r re [ö r- tyoli Tanden.

10. Övermarskalksämbetet
a. Recentiorsmiddag

Planeringen inför recentiorsmiddagen går bra och hittills inar 24

personer anmä-Lt sig.
Vi mås te r f ramtiden f örtydliga ytterlrgare att bara medLenrmar r-

HumE får komma. Mat och dryck är planerat och kommer att
inf orsk,ef f as i tici. En doodle gälLande ar:betsfördelningen under
förberedelserna inför midclagen kommer att skapa.s av öM inom kort-.

b. Doktorspromovering
h-redag cien 29: e oktober äger doktorspromoveringen rum r stadshus-at.
Ett. övrringstrll fä11e kommer att hå1las dagerr innan, a-LLa som de-Ltar
på pr:omoveringen måste deLta på det t:-Llf ä11et ccksa. Emrl:-a,
Alexander, Anna och MatiLda kommer att deita" Anna kommer att skicka
r:t inf ormation l-il I de som vill ari:eta.

11. Husutskottet
a. Professionell städningl

Anna för--sIår atr. H-rmF beta.ar en staJIirma som konmer och sr-ädar
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Gula villan o rderrtligt en gång
fortfarande i alias ansvar att
v:-f 1an men det kan vara bra att
och då. Alla lnstämmer och Anna

för aIla. Självklart ligger det
håLLa del- städat och rent på Gula
få till en ordentliq renEöringr da
kommer att- kolla vrdare på detta.

b. Hå1Ia rent på eula
Anna vil1 påminna alla om att
det är viktigt att man läqger
städar ordenLlj-gL efter sig i
Detta är en förutsättning för

t2. fnformationsutskottet
a. Nyhetsbrev

Nyhetsbreven är planerade att
tisdaqar varannan vecka. Event
i nyhetsbreven ombeds skickas

vilIan
a1ll- på villan har s in rätta piats och
tillbaka a1l t där man hittat del- och
köket för att hålIa bor:ta ska,Je'djur.
atl: man ska kunna vist-as på vlllan.

skickas ut på måndagar eller senast
och sådant som var och en vill ha med

rn senast på f r:edagen veckan innan.

13. Externuthyrningar
a. Liberala Studenter

Kårforeningen L,ib-^rala Studenter vill "låna" Gula vilian under pu1:

för att- anordna en d--batt. Styrelsen nekar d-^tta med hänvisntng trtL
scadga rna ocn prax i s.

L4. Inbjudningar
a. Medicinska föreningens amphioxgasque 9 septeniber

Ingen ur styrefsen har möjlighet att gå.

b. Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi 6 oktober
Christian funderar på att åka.

15. Under mötet väckta frågor
Anna cch Matrlda tar upp probLemet- med efterfester. De är missnöjda
över efcerfesterna som ägt rum på r,rilLan efter många av eventen den
senast-e tiden. Det har inte städats crdentliqt efter många av
efterfest-erna och 1el gar Cå ut över verksamheten. Samtidigt ar det
såklart oke j ar-t belöna de som har j obbat- på eventen på vil lan men

da qaller clet framfor aLIt- atr- man städar ordent-Lrgt efter srg och
att rnte svinna alkoLroI. Detta har di-skuterats och beslul-ats tva
gånger Lidrgare men inte respekterats, det är inte okej. Låt detta
vara en s i sra riI-sagelse "

Chr rsc:-an meddelar atr han uy:ker cm alLa JäLL+my:ke[.

15. Mötets avslutande
Mötesordförande Matilda förklarar mötet avslutat kl 20: -33
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