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1. Mötets öppnande
!{Ötescrrlf r:13p,1" -\r,na tppnar rnc-.tei kL . i 8 : C 9.

2. Justering av röstIängd
AlLa 9 när:..rarande siyrelsele .ar,ö:er är r:östl-.erär-t-rgaCe.

3. Godkännande av föredragningslista
Styrelsen godkänn:r föreclragn-nls-Lr.;l-ar :ned',rlläggen punKt 6c c:h
5d, 13b och n\.a 14b.

4. Föregående mötesprotokoll
Mötespro--okoLlel-- för sL-lrelsenöte: 22/8 läqgs till handlincari:ra.
Mötesproto<o11 för föregaen.e rno:e ar anr-t Lnae farCr-qt'- och kan
därfor inte Ecdkännas i nuläg=t_.

5. Adjungeringar
Inga adj unEeranlJar.

6. Presidiet
a. Höstmöte

Ania f Öreslar atl- hös:ens f ir=nrnrsrr,]l--'-i- hal l-s c-len -3-- ok-.'ober. A-la
S l-1:1. I se ieiarnöl-er san.'-ycker
Mrtet i:eslr.itar att- i{umf : s :L:istmo:e 2)i ,- haiLs ,Jer: i3-- ok:_ober rli.
17:C0 pa GuLa v:-lian.
Det- är en 'je l sorr crrgäende måste orqan i sera-" inf or rnöLet_ cch
ka1t e1.se tilt l:rr.=ning=smedl-^m:n;rr nast_= sk:.cka-q uLr pre.srdiet
ansvarar fö:- del-ta.

b. Entledigande av styrelseledamot
f nf :lrr.ations.nsvar. rg f Lizabet-f'r T'r lly har b:t. att- f ä ent--Leciqande
siE från s-rtt :;tyr=l.seupprlrag"

c- Val aw förtroendewald
Gencrn ai:, väi I a tr lcrt r:e:rl:valia i f örent.ngen som har specif ika
uppqift-er atr- f uLLföLra sä av'fs*_fs s1-\,'r:_sens 1,::bb väsen-_l1,JL,
samt-rC.rqt f år f i--ra mecLlenLmar :- f ö:erri.ngen en ,lhans att de Lta ,tch
biCra trLi :ire:r ngeri:: r.t=rksa:nhe-r. Alr.- oir;a sonL f irtroencevaiil
ei I er: f unrtronär i f creni nlJer a-L dessur.-rm =n b:a bitr l an f ö: de
rned,enrar sorn Seralre trill anta en roLl r Hur:.anrstrska I'orent r J,ai1.l
s L-.yr: L se.

Anrta foreslår a*-.-r- vr rräl_-ter lskar SunCeLi 1-iii HumF fanJ:arare. Detr-a
rnneirar att. Oskar - så st-cr: mån det gar kcmmer att- Ce''ta på ella
ev-Ärenr.ang mecl fa:rbor.g ccr r-iå L:rära iiumF:s fana.

Errk föi:es1år at-1- Nina Kn.rb:och rrä1ls tr.I inforrnal-icnsans-zartq I
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KM. Detta innebär att Nina är ansvarig för informationsflödet mellan
Klubbmästeriet och styrelsens rnformationsansvariqa, Nrna kommer
även att- vara ansvarig för att informationen om KMs event kommer ut
till alla föreningsmedlemmar.

Möt.et valjer in Oskar Sundell och Nina Knobloch som förtroendevalda
på posterna fanbärare samt informationsansvarig for KM.

d. öppettider för terminen
Mötet bestämmer att Gula vrllans öppettider för studieplatser för
terminen ska ändras ti11 L2:00-15:00 på måndagar och onsdagar.

På onsdagar kommer styrelsen att så ofta som mö'11rq låta villan vara
öppen tills puben öppnar kl. 18:00 om det inte blir besvärliot för
klubbmästeriet. Det diskuteras även att man bör uppmuntra
föreningsmedlemmar aLt ifal1 de önskar vara på vitlan kan de komma

och knacka på lrte när som helsl- och se om någon i styrelsen är där.

7. Skattmästeriet
Christ.ian meddelar att alla kan sluta rapportera i
budqletrapporteringsdokumentet då det result-erar i mer arbete för
honom.

8. HumF Klubbmästeri
KM planerar en pub med temat Rick and Morty som kommer att. hål1as på
onsdagen den 27e november.

Erik upplever att kommunikationen inom klubbmästeriet inte a1ltid
fungerar vilket skapar förvirring i a.rloetsfördelningen, detta kommei:
förhoppningsvis att 1ösas nar de fört.roendevalda kliver in i sina
roller.

9. Programutskottet
a. Utvärdering Prosa&Poesikvä1l

Prosa och Poesikvällen gick bra och verkade än en gång väldigt
uppskattad, 75-20 personer deltogi. DäremoL blev det stressigt under
stängningr för Alexander som var ansvarig och som stangde villan
ensam. Ett antal personer blev för berusade och det var lite
besvärligt.
Det är viktigt att det alltid är två ansvariga med och stänger Gula
villan under event där man säLjer afkohol, både av säkerhetsskäl och
t-il1ståndsskäl .

I och med detta drskuteras det också att aLLa i styreLsen bör ha
tillgång ti11 telefonnumret till campus vaktbolag. Det går a1ltid
att ringa de om en känner sig osaker eller tfall incrdent-er som

känns svåra at.t kont::ol"lera inträf f ar.
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Krokin qick också väldig't bra, B stycken dert-agare var närvarande
och eventet var som vanligt uppskattat.

b. Kommande evenemang
Det blir filmkväll den 3e okt.ober, t.emat kommer att- avslöjas senare.
Crafter-school kommer att ha en träff den 10e oktcber och en
pubkväl1 med brädspels-tema hålls den 17e oktober.
PrU undrar om styrelsen är intresserad av en mindre
midnatts-sittning med k1ädkod frack. Styrelsen är: positiv till detta
och preliminärt spikas datumet 2a december. Det kommer i så fall
vara en rätt så liten sittning med runt 25 deltagande utan mycket
förberedelse.

c. llumanistdagen 2018
F-akuLteten har möte inför Humanistdagen den 11e oktober mellan
10:00-12:00.
Anna kommer eventuellt att gå om hon hinner det. Emilia kommer att
qå för kårens räkning men kan rapportera det som sägs.

l-0. övermarskalksämbetet
a. Utvärdering Recentiorsmiddag

Recentiorsmiddagen hölls den 15e sepl-ember och gick huvudsakligen
bra. Öu ricr bra respons från flera under middagen, många verkade
har roligt I

Däremot var det vi ssa saker som blev mrndre bra: vissa som anmärt
sig till att komma på mlddagen kom inte. Vissa hade inte anmält sig
men kom ändå. Några anmälde sig ti1l att komma men betalade inte och
vise versa. Dessutom blev det krångel mec serveringen och det var
väldrgt stressigt under middagen och med förberedelserna. Det var en
lite för 1ång sittnlng vilket ledde till att några gäster gick innan
efterrätt.en. Inför nästa sittning bör det vara mer vä1föreberätt med
planeringen.

b. Ugglemiddagen
Matrfda ar föredragande. Matilda föreslår ett datumbyte för
uggtlemiddagen och seniorsmiddagen eftersom ugglemidda.g,^n k::äver mer
förberedelse vilket inte kommer hinnas med. Mötet beslutar därmed
att seniorsmiddagen kommer att äga rum den 20e oktober och
uqglemiddagen den 25e november,
Inbjudan till seniorsmiddagen kommer endast att skickas via me;1,
detta bör göras så snart som möjligt.

1-L. Husutskottet
Anna ska göra ett inköp på drskteknik och undrar om nåqon tycker att
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något speciellt behövs köpas in. Erik efterfrågar mer myrgift--.
Matilda har hört av sig tilL Akademiska hus om getingboet men inte
fått svar.

Emilia och Alex adjungeras ut- k1 r9.25

L2. Informationsutskottet
a. Nyhetsbrev

Ing;en frän inlcrriaticrisutskitt=-, aL r..rruarard,- men aL!t fr-inqerar sorr:

trd-Eare bes tämt :n,^r-'l nyl-.etsbre\ren .

l-3. Externuthyrningar
a. Kristin Larsson 5:e januari 2018

St-1,'reisen;äq-^r nej i-ill derra förflåga:r eftersom clel_ kommer: b1i
pafre.:l-anie at-l- hålia r:ägra rrthyrnin,gar under sr.' l.reiseskrftet.
Nästkor:inande års str,'reise får sr-äi1a ,:i.,r trlI I:aoar.

b. Sachie Kanatani 15:e december
Styrelsen säqer :re j .-rll Cen;ra lörf :åga:r ef Lersr:m ,Ce:r skulLe inf a iLa
under en f ör iirt---nsi.; perr:li:l .

L4.

I nger ,L

fnbjudningar
a. Föreningen Ekonomerna 6:e oktober
styrelsen har tyvarr möjlighet att gå

b. Nylands Nation, Gäddfest och kuratorsskifte, 28:oktober
Christian och Anna S är intresserade av att gå.

15. Under mötet väekta frågor
nti-;:-a:. -Y.(=1. l. o l: -. !.-=.,:rt. J. --i u.t.*'

l-6. Mötets avslutande
M-:Lesoldi--örar::ie Anna a,.r":Iur.ar rö:--t ki 19:56
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