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1. Mötets öppnande
Vrce cr,liorar:cie -ieron-i:a lörkl,ar,ar rnötet_ oppna: .,-1 . I 6: 13.

2. Justering av röst1ängd
? n:r-,ar:nde sl-..'r'el se'LeCanrr, -.=t ...ter L:.;i-t ått.

3. Godkännande aw föredragningslista
I' l,<änns m= ,1 t r, l l ägg av pun ,,t 6 C t.l-r 6e .

Delpun<t "Fa:rron student ccur:,:il" frå:r punl<: ya utr,,-ärc1er:_ng
1-i 1-l 7ar= =' iI-emånq/ f l'y't'- -35 tiil purkt 9b k,:lnrnai,le eveleman,f .

4. Föregående mötesprotokoll
:lcCkänns ocrr 1 ä;,1.-s 1-r1 I hani--,iingarna.

5 " Adjungeringar
-ftll r . -\ -;=L IIIJf f .

6. Presidiet informerar
a. Beslutspunkt: Passeranläggning

F'r:esi di =r i';r-+s ar- st;r-e ls=r
:-i,L l-eckn.r av L-ai nLei- ias'_,rilit,-t.-)1 a.arnro-l':t, :-;
it:r,:1<rr3r.'1= :n v,-r-si:at 1äi i:rCe pass?1'arnläg7r-inq. §_:

bilaqa.

Styrelser: bes , utar
ati- teckna avtal mei fastrqhel.-savdelningen pä
Stockrolms -rn' versi--et gä11ande passeranlägqning.

b. Rapport från Campusråd
Campusrådet var på Gula villan clen här qången och
beso<t.es av L.rc: abalens pro; ektledar:, son I år vrl_ g.ira
balen mindre Ntr märkt. Förer.ir-Eer cehöver skicka en
fanbor.q' och bör inforrnera medlemmarna or, a:L balen
behöver volontärer. SF vill na el fcrdrink på Bojan i
ansluLning til 'l balen. HumF ska anordna Ugrg:lornas af ton.
LäsKM har börjat etablera sig scm en ännesförenir:g för
1ärare som inte bara är' intresserade av klubbmäsLeriet.

c. Valmöte
Da'-um behöver sättas för valmötet. Enlig*- förer:rr,ge:rs
stadga ska valmol-et infalla mellan 15 novembe:: ocli '5
d-ocembe:.

t"lathif ae anf äncle:: kf . 76 .56 och rosr)angden 1 u-<teras t;lt
1n ^^f U PCL J!-Jtj-.
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Styrelsen bes,utar
att. Låqqa Valrnötet 20lB till den 11 december kt

1?. ör1I .UU.

d. Nobel
Föreningen har fanbärare på ltTcbel varje år. ilum[ skrckar
även er: marskalk. I år har llobel bestärrt a--t föleni:rqen
bara får skicka en kvinna som marska-k vil,<et ä:: otrcriqt
diskriminerande.

e. Entledigande av ledamot
Oskar Sundell har begär: att få bf- entledigrad från srtt
uppdrag som Prcgram.ansvarig i sLyrelsen.

cr,,_or Ser [.eS- Uf arvuyrur!

at1- entlediga Oskar Sundell från srtt uppdrag som

Programansvartg i HumF:s styre- se.

7. Skattmästeriet
SUS har gl o:t e1 f e . aktrq u:betalninq ti L 1 f örening:a r_ på
carrpus. HumF jlar gjort en å:erbetalning på närmare 5C 000 kr.

Str.,re Lser- f å r i:te gö ra bes:äI1r Lr.g..L egen pe -sor_, de r ll r
kcns-.-igt i bokförrngen da.

8. HumF Klubbmästeri
a. Utvärdering tidigare pubar

Tidigare pubar har grå--t vä1digt bra. -et har va::it :'rågra
av dc bär Lre rf uoarna pa tr:mincn.

b. Kommande pubar
l'L.:ra r-ya ska , .,bba r-incLe: l':.lmm,:nCe p;bar. Kara:kepr-..
ari,rrjrras t--tlL:arnrLans 6e,l :j,l-i 21 1"

9. Progrramutskottet
a. Utvårdering tidigare evenemangi

- Spelkväl1
llr:dnaCes i- i iisarnnans mel H-;lS ,:ih de i:ir:k ,rå1,.1 ,t L

b : a . l,la,rtqa neli--r.ni.ir .llm l

- Sopplunch
Gick välrl Lo- hra, s.pF1r \/rr rrcpskat--ao -:l^_ -irk.r 90

portioner J"....rades. Mer soppa bör göras tr-L1 nästa
qänql
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- ERG-mingel
E-n,l:r minE--i g.'i-: l: bra, ,lc:k- k,::r ,ler, rnl-e sa mlr.--ket
E - I t-
L t I i. -

b. Kommande evenemang
- Fashi-on Student Council

F.rshrln st,:lent- i:oi.rnail vlll ha f-est- pa vill:.n de:-r

) ,i Ll .

it-,i :+-rI:en,;3611.:änner f -r: f -- =;a-r r i:ar. f--rshron,ltu,lent-
C,..,unc r I .

- Rapport: Studentrådsmässa/pub
r/i<l-:: arcel,ar pa f '::sia 1 orr S1-r.rdenr-ra..sfiiå::a/pub,
.::i_ sk: =i _r-k,.,p_-pia r"iiC- :l,,nari: l_t_ifäLri.: .

e. Återkoppling Stockholms filmfestival
Str-: <h:Lm flimfe-. 1-ri-.ål <-onlnre- tristå rLeil prise: r,i11 =tr_
f rirncr-rrz :-:tm ktnlner h lrlas Ff -.-L_Lf n. Frtre-nirqen -ska la
narf:nal:f c::a f Llf esl- i-ra-i--n i lr"=rs-- :,cciaia melier'.

10. övermarskalksämbetet
a. Seniorsmiddagen

Ä-nn,iiat.. a, l: apce:l o,-rh a-1':it s=l.rJt:=I leI: airr,ail- -:lq. i atn
rrei a-',t. ,:enrtt-Jflr.i.l,l-r,:i=r :akade irfal-.-i un,ier SkCr,lrr.,1.:
hi-St19r,- 1i1r_;.-,1, S,:trr t,_rrS-rå:..i: f ,-.,r j= ,1.tl if, S+nl a,rer.ttl S,.r:r

har f i:,r:r]<at, .f 1g.

b. Ugglepriset
Nomineringar 1--as lm.ot f ram Li1-L 30/10. En nomineringr har
redan inkommit.

11. Husutskottet
Anna rapporterar att ,Jonny fr:ån Akaden, ska Hus \,'a: pa vrllan
och uni.ersokta våra bajsror då styre- sen var croliga örrer
rörens 1ivslängd. En.l I91, Conny så hå.ler vå.r a ba j srör i nånga
år Ii11-
Anna har också raft nöte mei en medlem son vill enqage'r:a sig
.rnom husutskottet.

a. Utvärdering städhelg
St-.;dheil',-n qi:i< bra aait rny-:)t=i r-:" J:)1-'-.

b. Nytt hyllsystem i Stockholmsrummet
fi.- f'r. Li-',.-r; f ir.,: I --r,_1,r-pl_a- :;,.:: j i:lf.,r'1jr,[,,insrtlrT(Tr, I , .] jl
icr;l^,ir:leIl cah:r.'er :1årita- ir irr:Krl ilj. --t-- rr-.,'t-1,

: -- -. 1-,- rr

%



L2. Informationsutskottet
a. Beslutspunkt: Val av förtroendevald

l'l-ina lLomir:e-rar Fr d":. 'la.rvili tiL_ rcrr_.rcenle,;aLc.l inor
rnf c'rmat- roi.,.suts|:,r:t-tet -

§t-7 r'el s:r: bes -. ur-ar
aii. -".äl,ia irr:1a Ga::rriiL tiil i:rf rrrLa:i:n.:ut.sk,:t_t,:t.

b. Utvärdering av förtroendevaldsrekrytering
Eöreningen har fått bra feedback på
re<ryte::ingsprccessen. Det behövs mer arbete med hur
styrelsen present-erar vad Humanist,lska föreningen gör och
hur medlemmar kan l:idra.

c. Nya folders
Foreningen behör,,er bestä_Lla in nlza folders då de
nuvarar:de hålrer på a:t ta s1ut. De behöver också
uppdate:as meC rner- informat_ion på engeLska och om det nya
rnedlemskapssystenet. En arber_sgr-rpc ska :illsättas och
styrelsemedlemmar: ska anmäla intresse ti11 presidiet.

13. Externuthyrningar
a. 6/L2 Institutionen för lingvistik

Insl-itutionen for lrngvistik vill ha insr-i:utionsfest för
både pe::sonal och s tudenter.
Styrelsen godkärner u'-hyrr:ir:gen .

b. 7/L2 Hilda Jakobsson
Disputar-ionsf est.
Styrelsen qodkärner u _hy:ningen.

14 - fnbjudningar
a. L3/L2 MF Luciabal

Medicinska färe:ringen ha: luciabat. Dcck lyckas det på
nägot- sätt al.ttd sanmanialLa meC Lucjabalen som SUS

anori-na-r:. . .

15. Under mötet våckta frågor
Nina fråqar om rågcr styrelsen l(an v'sa den nya kocker till
puben rurrl.- köket oä ,-nsdag. F re j a och andra kommel rrara på
p1..r[s for ätt 'ris] runf .

Matilda meddelar att hon --ycke: om a-la välctiq*- mycket.
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L5. Mötets avslutande
I,,rice cr;liorar:le :,ier'an- i.:,1

Jr.r:t:ras
ar.rs; l-r-tt a - rn:Let,

ttt}'*
Se kre:e rare

K-L .. 18:08
,n

f' -',"":"?'r'W
Veronica Eagerstedt
Vice crdförande
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