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Humanistiska föreningen

Styrelsemöte

20L7 -L0-02
1. Mötets öppnande

Mctesordf ör:ande )1at-iLca f Jrk'arar motet-. oppna: 1E 22 "

2. Justering av röst1ängd
Af -a J närvaranc: styrelselecar:,ö*---:: är röstberärtigace. Mötet ar
rnte bes luts f cr l- .

3. Godkännande av föredragningslista
stvrersen godr<änrer fö::ecragringsLrsr.-an:'.rec1 irrLäq1g av punKt-erna 4

cch lC"

4. VaI aw mötessekreterare
Anla S är pa Sf-AI-u--1:ri,irrirrl. Änna g rrär;s itil- m3t---ss-^kreter:are.

5. Föregående mötesprotokoll
F-:regaence rnöt,osprot.-o<o-ll a.r in-.-e ,', le rt än ,,,ch r.,atr-r lårf ör rr:t,e
g;dkännas.

5. Adjungeringar
Tnr: :-lirrrr--, it'rl'.:.

7. Presidiet
a. Medlemsboost 2-6 oktober

sus kcr.ner uncel ,f--ssa datum a'-- sl: ul-::,f.-r brbir:tek=t oclr -,rärya
med-enr,ar . HLimf bör mei-.'erka r .sa stoi mån som mö,r iigl'-. Det- f i.nns .irr

DcoCl,= fcr :ören-rgal rLa ::r, a 1a cärna far skrir,'a upo css i. Der
f i:ins postaci i styrelseq rupoen. Det är br:a on vi kan c:L:a rneri ar
rnt-e hoqF, ri.-.rif-et:ai, f rän vår sirla.

b. Arkiv
Arbet:t rned ark;r;=f gar f ranår,/ l,/.aLi 1c1a h.ar f att k:rn1,aki, meil
sl--aCsarkl...rel-, r-:tch en ]:ätt-,r-e Ol -11 a-r hut let ser ut. ',,:r komrner et-t
skrrva e--1- nyLr- a-,r1-ai me:l:ll-aisarrl\.rer* Cär vj :.,..er:Låter handl-ingarna
Lii- stacsa:ki.,-ets ägc. i,llrrti -Ca iraLler' ärzen pa rt,t r:+slan'rna erL t*l-
f:r överlärnnrnJ av clet rrt ska arki,.re:a.



Johanna adjungeras in kf. 18.28

c. Luciabalen
SUS projektledare för Luciabalen Maria har kallat till ett möte med
syfte att diskuLera förbättringar och id6er inför årets ba1 med
föreningarna på campus. Anna kommer att gå på det mötet "

En sak styrelsen skickar med är en önskan om att fanborgen ska
styras upp bättre det.ta år.

d. Nobel
Matilda kommer att agera föreningens fanbärare " SUS arrangerar även
ett Lott.eri för en marskalksplats och en bärare av svenska fanan.
Johanna, Veronica och Johan anmäler intresse av att delta i
lotteriet,. Anna kommer att loLta under kvällen och kommer att
inkludera de ur styrelsen som rnte är med på mötet.

Det är jätteviktigt att komma på a1la Nobelmöten och att komma i
tid. Annars förlorar HumF sin plats.

8. Skattmästeriet
Christian har varit i kontakt med HumF:s revisor Eva angående
bokförtng och meddelar att del- fattas lrte smått. De är medvetna om

deadlinen för höstmöl-et-. ChrisLian väntar in en revision.

Christian har även varit i kontakt med en professor på
Natronalekonomiska institutionen som gått i pensi-on och kommer att
fråga honom om han kan tänka sig att sitta i HumF:s investering"sråd.

9. HumF Klubbmästeri
a. Utvårdering tidigare pubar

Senaste puben med tema Rick and Morty var extremt lyckad. Det var
lagom många som jobbade också.

Puben innan gick bra men var betydligt lugnare i och med att det
inte var någ'ot tema på den puben.

Det är tre nya funkt-ionärer som verkar rntresserade av at.t engagera
siq; mer i KM.

b. Kommande pubar
KM kör ett tema på puben verannan vecka. Pubquiz är etl- potentiellt
kommande tema.

10. Programutskottet
a. Komnande evenemang

WN



Det hade planerat.s en filmkväll tifl den 3 oktober men det blev inte
av på grund av att inge1, event skapades I tid. Ett nytt datum ses
över .

Craf t-er school har ett- event på t isdag, L0 / I0 .

Torsdag L2/1A är det kroki. Veronica efterfrågar hjälp med att vara
på vi11an.

Alexander har lämnat rapport om atL han planerar en mer uppstyrd
version av Prosa&Poesi - med mindre förväntningar på Ce som dyker
upp.

Studentrådet på den hisl-oriska institutionen, HISS, inar kontaktat
oss för atc samarbera ioen.

b. Utvärdering PEPP

Pepp var supersnälla och hade välkomstpub for sitt program. De åt
pLZZa och drack öI, städade efter sig. De vrll ha ett event igen men

vet inte när.

11. övermarskalksämbetet
a. Seniorsmiddag

Anna skickar ut påminnelse för anmälan. I och med att
Seniorsmiddagen är den första sedan 2014 kommer Matrlda och Anna ta
lite extra ansvar för den.

b. Ugglepriset
Ölt bor så snart som möjligt informera om nominering för ugglepriset.
Gärna så aLt det kommer med i kommande nyhetsbrev. Alla i sl-yrelsen
uppmanas att tänka på potentiella vinnare.

c. Det Norske Studentersamfund
ÖU är inte på plats men har rapporterat atl- resan till Norge var
Iyckad. Presidiet- påminner om att vänskapsavt.al måste beslut.as under
ett styrelsemöte.

L2. Husutskottet
a. Nya saker från diskteknik

Vl har fått nya saker från drskteknik. Bland annat nya Lermosar och
vagnar som gör det lättare at-t flytta möbler I

trlen i köket är trasig likscm ett rör i källaren. BåCa har hög
priorit.et. Matilda uppdras att kontakta Akademiska hus snarast.

13. Informationsutskottet
Jasmrn har uppdaterat hemsidan med kortare informationstexter för

WN



varje utskot-t" Anna B kommer att korta ner t.externa lite så aLt det
är mer överskådLigt.

Våra anslagstavlor tenderar aLt b1i ganska tomma vilket inte är bra.
Jasmin har nu gjort affischer som hon och Christian har satL upp,
det blev supersnygc;t I Det är informativa affischer om föreningen
generellL och inte specifika event vilket inne]:,är at.t de alltid kan
sit.La uppe.

Jasmrn har blivrt kontaktad av föret.aqet Head Start som vill dela
information om der:as mentorsprogram via våra kanaler. Styrelsen ser
inga problem med det.

a. Nyhetsbrev
Nästa nyhet.sbrev skickas ut på måndag och därför önskar Jasmin att
alla skickar det de vill ha med senast på fredag. Crafter school och
krokin ska inkluderas liksom information om nominering till
Ugglepriset.

b. Abonnemang Canva
Det finns nu ett gemensamt HumF Canva-konto. Jasmin efterfrågar
betaltjänsten på Canva så att vi kan få trllgång till fler
funktioner. Jasmin föreslår att vi prövar qratismånaden och sen
utvärdera hur deL har gått. Styrelsen bifaller.

c. Stor uggla
Jasmin föreslår att vi ska ha en stor utprrntad uggla på våra
ansiagstavlor. Dock är det inget vi kan skriva ut själva så därför
har hon tagit fram två prisförslag för två olika storlekar.
Styrelsen röstar för den största ugglan i storlek A0 förutsatt att
det går att få den i ett- tjockare papper eller laminerat så att de
hå11er 1änge. Jasmin undersöker saken vidare.

L4. Externuthyrningar
fnga nya förfrågningar.

15. Inbjudningar
a. Besök från HTS i december

HTS har för avsrkt att besoka oss i samband med Lucrabalen. Anna
föreslår att vi har något typ av välkomnande dagen innan balen.
Antingen att vi går ut och äter eller arrangerar något. på villan. Vi
kommer även att erbjuda dem sovplaLser på villan. Anna fortsätter
hå1ia kontakten med HTS presrdium.

16. Under mötet väckta frågor
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Cnr's'Lon t'.'CK:r I-. a. l: 1r ' -ny-,{et

L7. Mötets avslutande
NIör-escrdiS: anrle vlaLrLca a,.rs L'utar nLöLef- -9:33

Justeras

,}1,* 6'ddt/r\0,,"--
Anna Börjesson
Ordförande

Matilda Kjellqvist VideLa
Vice ordförande


