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1. Mötets öppnande
Mötesordförande Anna öppnar mör-et kl " 1B .35.

2. ,Justering av röstlängd
A1la närvarande på mötet har röstr'ätt för:utom Ebbe Nyman.

3. Godkännande av föredragningslista
Mötet godkänner företlragnlngsfistan med tilläqgen 6a, 6e, 6f, 6q, 9c

och 14a.

4. Föregående mötesprotokoll
Mötet beslutar att föregående mötesprotokoll från 2011-A9-04,
20fl-A9-lB odn 2A71-70-02 täggs till handlingarna.

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

5. Presidiet
a" Höstmötet

Anna B och Matilda förerLrar om f reclagens höstmöte. 2Al5 och 2015 års
ekonomiska berätteLser godkändes vilket betyder att de så kaflade
"Dans Dakar"-åren nu är avklarade. Förvaltnlngen kommer att avsfuta
dessa år grenom att ha ett- möte med föreningens revisionsbyrå.

Mötet diskuterar den mott-on som las fram av förvaltningen på mötet.
Aven om mot-ionerr avslogs så stä1Ler sig styrelsen bakom motionen och
finner att de arbetsmll;oproblem som motionen avser kvarstår och är
problematiska. Mötet anser att Alexander inte ar lämp1ig att utfora
sina styrelseuppdrag och att det hel Ler inte är lämplig att han har
trllgång tr1l nyckel- trl1 Gula vilfan.

Mötet anser även att Johan och Veronrca bÖr: ta över al} planer:-ng
och ansvar för programutskottets evenemang.

Förvaltningen har inte pratal- med Alexander men har fått den

uppfattningen att han trots motionens utfalL irite avser delta i
sLyrelsearberet.

b. Framtidsverket
Anna är föredragande. Hon har haft ett möte med FramtidsverkeL. De

v:-fl att HumF ska ställa upp rned --tt Iag i deras l-ävling:- offentlig
sektor. Mötet är positlvt instä1lcla men Lägger Över besLutet på

nästa års styrelse eftersom eventet äger rum i mars 2ALB och därmed

inre röc sitcande styreLse.
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c. Återkommand.e evenemang för Iärarstudenter
Jannica, samordnare för lararstudenter, vil1 genom några
lärarst-udenter anordna ännu en veckovis aktlvitet i Gula ,ril1an.
Mötet foreslår torsdagar och då j. anslutning ti11 det åt.erkommand-e
evenemanget Lärarrufttmet. Arina B uppdras att f ortsätta
kommunrkationen med Jannica och SUS angående Cetta.

d. Utvärdering medlemsboost
SUS anordnade meclLemsboost förra veckan" Anna S var den enda från
HumF som kunde närvara. Hon rapporterar att- de andra
fakulr-etsföreninqarna inte heLler deftog utan att det mest var SUS

som var där-

Styrelsen är positivt- instäflda ti11 att Stis arrangerar medlemsboost
men det råder en viss oklarhet från kårens sida kring va<1

föreningarna förvantas bidra med under dessa evenemang. Erik har
invändningar ti11 att styrelsen står med gratis när kårens
representanter: är arvoderade. Det råder delade neningar även om

de tta .

Mötet föreslår att någon i styrelsen bör vara mer engagerad i kårens
planering inför kommande medlemsboostar. De-ls för att kunna håt1a
oss informerade om vad som händer men också för att framfora
föreningens t-ankar och perspektrv och slutligen för att starka
kommunikationen mellan föreningarna och kåren.

e. Luciabalen
Anna B är föredragande. Hon har varit- på möte med projektledare for
SUS Luciabal och några representanter från de andra föreningarna på
campus. HumE ska hjälpa till med att marknadsföra Luciabalen på
Facebook och i vårt nyhetsbrev.
Humtr har även fått frågan om at-t anordna en efterfest t-i1l
Luciabalen som alternativ till Grodornas afton. Styrelsen ser detta
som molliqt och Anna B föresLår at-t- de som jobbar i baren då fär
betalt, antinqen från SIIS elLer från HumF. Styrelsen är posrtirrt
inställd även r-i-11 detta.

Naturvetenskapliga föreningen deLar under varje Lucrabaf ut sln
grodorder till de nobelpristagare som narvarar på balen och har
meddelat att de aven avser göra det till pristagaren i litteratur om

denne rnfinner srg. Mötet tycker det är märkliqt eftersom att
Litteratur är ett ämne inom humani-ora och att HumF dessutom från och
med i ar även har en egen order att dela ut. Mer diskusslonen onL

detta får tas med grodordern om det skulle bli så att
nobelpristagaren i litl-eratur avser komma på luciabalen.
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Ebbe utadj ungeras kl . 19 .40

f . Humanistdagien
Anna B är föredragande. Hon har varit- på möte med Humanis.[iska
fakultet.en som ansvarar for Humanistdagen. Hon föreslog på det mötet
en förändring i HumanistdatTens upplägq. IstäIleL för att vara
utspridda över södra huset ocl'r olika institutioner bör hela
evenemanget arrangeras på Gula vi-L1an med syftet- att medlemmarna ska
få en tydligare koppling ti11 foreningen och lokalen. F'akulteten var
positivt instä1lda t-i11 detta. Ytterl-igare ett möte rörande
Humanistdagen kommer att ske under åreL men sedan kommer pl.aneringen
av HumF:s medverkan i Humanistdagen att läggas över på nästkommande
års st-1zrg1t..

g. Kommunikation med seniorer
Anna B är föredragande. Det har under ganska 1ång tid varit problem
med seniorsmejlen. Den studsar tillbaka för ganska många seniorer
och det är svårt att göra sig en bild av vilka som tar deL av den
rnformation vi skickar ut. Av den anlednlngen diskut.erar mötet
möj-Liqheten att starta en grupp för seniorskolLegiet samt
hedersmedlemmar- och ledamöter på Facebook. Mötet uppdrar Anna att
skapa en sådan grupp.

7. Skattmästeriet
Revisionen för 2016 är klar, Christian håL1er på med det sista.

Christian har även tre förslag trll vr-Lka som ska inqå i
investeringsrådet: Vår inspektor Barbro B,Lehr, Mats Persson som är
pensionerad professor i nationalekonomi, Humanistiska fakultet-^ns
kanslichef Henric Hertzman samt senlor och sakrevisor Ander:s Ebbe
Nyman. Mötet diskuterar huruvida det är problematiskt att Ebbe som

en av foreningens sakrevrsorer skulle sitta i rådet och finner att
det inf-e är lämp1rgt. Christian uttrycker även sjalv intresse av att
sitta r investeringsrådet när han j-nte längre sitter med i
clru ral canr ul L t

8. HumF Klubbmästeri
a. Utvärdering tidigare pubar

En varrlig pub och en pub med JazzLema har hållits sen clet senaste
mötet, det har gått väldigt- bra. Det kommer mycket folk och pubarna
drar in mycket pengar. De nya funktionärerna irar blivit mer säkra i
sina arbetsuppgifter.

b. Kommande pubar
Nästkommande pub har inget tema.
PrU föreslår en pub med jultema i december
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Den 13: e december planeras en Star Wars-prll-, i sanLl:and med att den
nya f ilmen har premiär. Detta ntåste isåf a I1 koordineras med den
eventuella efterfest-en ti11 Luciabalen.

Ett annat kommande pubtema är spelkvä1l men för att detta ska vara
genomförbart så måst-e föreni-ngen köpa in f ler spe1" Styrelsen
stälLer srg positiva titl detta då det äiren är ganska vanlrgt
förekommande att pubbesökare använder de spel vi redan har och
ur'giften för nya spel skulle därför vara motrverad.

Johanna påpekar att det måste kopas in mer vinglas.

9. Programutskottet
a. Komrnande ewenemang

Programutskottet kommer att arrangera en filmkvä11 snart. Datum och
tema är under diskussion.

En kattf esl-ival, "Katt-iva Ler\" , kommer att anordnas den 3 : e december
i samband med kattens dag.

Modest vill ha ett evenemang på Gula vil1an och har också
efterfrågat personal i baren. Mötet diskuterar alternativ och kommer
fram ti11 att Modest antingen får betala för bemanntngen efler att
de får stå som medarrangörer t-i11 ett sådant even-amang som HumE kan
ordna. Mötet uppdrar V-oronica att ko1la om någon funktionår vill
; obba då.

b. Utvärderingi Crafter School
Ungefär 8 deltog på evenemanget och fler Craft,or School-events
efterfrågades av de som närvarade.

c. Utvärdering kroki
5 personer deLtog på eventet och alla verkade nöjda"

Emilia adjungeras tn 2a.2'7

10. öwermarskalksämbetet
a. Seniorsmiddag

Matiicla har t-agit över det huvrrdsakliga ansvaret för middagen.
Planeringen är i fas och el,t detaljerat schema kommer att skickas ut
till alla berörda inom några daqar. Det är bra om så många som

mö1 I-gt <an h1älpa titI.

Seniorsmiddaqen är i princip färdigpLanerad, men ugglemiddager-r
kommer alla behöva hjälpa till med.
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b. Ugglepriset
Anmodan t-il1 nomineringar ti11 Ugglepri set har fortfarande inte
skickats ut och dett-a måste ske så snabbt som möjligt. Mötet nppdrar
presidiet och informar-ionsut-sko1-tet- at-t göra detta. Deadlrne för
nomineringar till IJgglepriser. sätts ti11 nästa styretsemör-e, måndag
30 oktober "

11. Husutskottet
Projektorn behöver lagas/byt-as ut. Det skulle även behövas ån n\/
micro och vattenkokare.

L2. Informationsutskottet
a. Nyhetsbrev

Jasmin har skrivit etl.- in1ägg om uggLemtddagen som kommer att
publiceras under morgondagen.

Om någon vill ha med något i nyhetsbrevet ska det förmedlas snarast.

13. Externuthyrningar
Inga nya externuthyrningar.

L4. Inbjudningar
a. SUS Luciabal L3/L2

Alla ansvarar sjalva for att anlräla sig och därefter meddela
Chrlstian som sköter betalnrngarna för dem som har kvar medel pa
sitt repr-ösentationskonto .

15. Under mötet väckta frågor
Anna S. får tiLt sin stora lycka ansvara for Gula villans
j uldekorerinq "

Chrrstian hälsar at-t han tycker om alla j ättemyckef- .

15. Mötets avslutande
Mötesordförande Anna avslutar mötet k1. 24.39.
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