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Mötets öppnand.e
Crdförari;e l',1ar-rlCa öpprLai ntöt--=r- kl -,_ka_'t 1 : - l:r rJ . a.)

Justering av röstlängd
7 närvarande medfeinmar äger röst:ätt

Godkännande av föredragningslista
Eöredragningslistan qodkänns med tillägg av punkt 5d ^^L 1A^

Eöregående mötesprotokollslir;
Scdkärrns oc-i lä9,1s t i L I hanei irL,larna .

Adjungeri-ngariE,;
.-L:hanrra SpaCar r ,-:h ALixancit-.: .-lrm-:- :-1a_.r a.t; L.rn2i.;.ras irr mi,.1

lärvarc- CC:l yl'-r,ranlera,t-l- r-1nd-o- :-re La :nÖ-,:r-.

6. Presidiet informerar
a. Diskussionspunkt: Engagemang

1,1ö:,eL c1i:;<rrl-erar '-ragan gåiit:r1- le_t,t.-i-:nCe
st-yr"l .:eer bel-e eft.er- önskemå"1 f rin f - er-a 1 styre I se'r .

Pres j,di-et f5r't-ydiigar att det scm arrangeras i nom

respektir,'e utskol-t är det utskot*"sordfSra:-rde som agerar
arbetsledare och det är dä:med obliga:oriskt för denne
at: delta i unCer förberedelser, eenomi§;on4s cch
städning. Det finns ingen hierar<i nellan utskotter: utan
a-Lla är lika viktig:a för verksamheten. Målet är att h-tta
en bra sLruktur m.ed bra framförhä-lning så att aLla kan
*-a sig Lid att h- älpa ti1l. Under nuvarande
on'ständigreter är det aIl*-ic, samma personer som hj ä1per
:ilt och cet är lnte hå-lbart:- länEden. Anna anser ätt
stadh-elgerna k-rör pl aneras in på sarnma sätt som

niddaga:na, det vtll säga i terminsstarten.

Ma-"h11de redog:ot- för en ny model1 scm ska prövas infor
nästa si:tning cch innebär att förberedelserna delas upp
i två pass. De styr:eLsem.edlemmai. scm ska Ce- ta pa
middagen blir: 'illdelade ett av dessa. Det--a för att
försöka minska arbetsbördan men även for art g:e Maht-ilde
en bär-tre förutsättningar att planera förberedelserna.

Nina merlar at-t fulktionärs,;nrppen bör airvändas mer. Men

den behöver rensas från perscner som inte 1ängre är
ak-.i'.ta. L rr ja cf:er'rå;ar h;ttre återk-_:p_ir9 gi _Iande
förfråcnin.:ar cm hjäIp. lys nad s<apär irr-raEicr, clet är
, :-t-r- :l'r --ir: n-i 1n in,..r I ,^ -LA-LIE O( t Jf,.J3 LI=) ALL I LI /=L -A ALL ]EL 94I ALL F II ICLd.
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b. Försäljning av fraekband
Carnpu sbut i ken har
no j 1igl-eten 3t-t säI-

kontak:at fö r enrnger. angående

diskuter-ar hur det skulLe qå till I oraktiken. Aspekter
:a
sl

al..- t..e hå:s'.'n ,ii1 i:r huruvid; Cet- q.L å-L konl-rolLera
a1---- d.'-t är me,ll:nnaL slm bär- i-'anjet. cah. hur k-'eta1nin9'en

skulLe ga tiil . sF ocr \f har blt.,rrt konl,.ak1-a'le med san'rla

förf rå,;ar: cch *stäLIer :ig l,csitiva l-rlI Cett-a - Nrna

påpe<ar ar-l- Cel-- s<ut1e se kons-'-i.:ll- ut.n fe -njrr srlde
-..ina band'.ji:an af-l- H:nF är ned. De-- skuiLe de':sut-on vaTa

.t-r n,,r plat-t-,r:m f ,ir f -):enrn,tre-'n ati- synas Da. N'lir:'et

uppdrar presidiei, ar-r- Lrnde:sÖka f r'äqan vidare -

c. Ugglornas afton
Föreningen
.-f!^^
dI !UI]/ EII

Luciabal-en
--,.i1. i:r: ]-il

ei/enemanget.

har f ått iråg:an cm

officiell efterfesL
a-nordna UggLornas

anslutring ti11
-+!dL-

i
scrn arran:qeras av SUS. Mötet ställer sig
1 detta cch uppdrar presidiet att ansvara för

d. Humanistiska fakulteten 100 år
Humanistiska fakulteten firar i00 ar under 2A -9 .

Inspekt-or ?:rgt s -rter r plan:ringsgruppe:l for f -rande:
och har frågat om och hur fÖreningen v,11 detta. ?å grund
av f irancel_ kcmmer nästa års Humanistdag aLt ställas ir:
viLket mötet finncr my:k=t tråkigt. Går det att ordna

eqna arbetsmarknadsrelaterade eveneflang?

Skattmästeriet
Johan ha: inget ny:t att rappor*:era. ,{an ha:- inte f ått svar
angående f akuf tetsl:. dragte-- och ska kontakta f a<ulteten agen.

HumF Klubbmästeri
a. Utvärdering tidigare Pubar

L7 i7A 'iar 'le'.. :r 1-erLaf ri pub s'rn q-ck bra.

241.1 ) alr..tnge:,-des ÄBB-\-kara-i,,- i samarbeLe me1 SUS. tet-

vat el] flr':lk::: iirckat :::h c':]q lnY{lf'-':' f :*k ' l'1'rt'et. n"enar

.ft,: fÖrenln,:-et. ::r:F-säl-l---l.ill'1su'is Lorcle :-:r'rr'lll'l-Ör' en

1:-aratl:-epuk; rrLei t-ena L.er t=rITLitr.

Erela neddeLar a:t de nya i Kl{ fungerar väldigt bra.
Köket är färdigt, men F'reja påpt:kar at: hon behover fler
r baren. Fre j a tror att cte t vi ska t.a mecl css tiLl nästa
år ä: att vi ska ta kr-,ntak-- med rntresserade ocil inte
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tvärEom. Nira sage- art n( n lven ska göra ett
neddefande på Facebook för att locka n:er fol,<.

trfL

b. Kommande pubar
LiLl är del- HalLoweenpub med f*emaen,ig dekor och drink.
Dei kcmrner att serveras tcnatsoppa. Några från st1-relsen
hjä1per Li-I - bö:jar. av kväI.l er. men ireja efLerfraqar
också h1ä1p unde.r pubens sista tinmar.

liLl är det en temafri pub.

9. Programutskottet
?ro;{ranansvaric- Vikl-,ar: ar 1nt_e

skrrft- L ig raFip'):r "

jDa plat,s r.en har rnk:m:n't nec en

Utvärdering tidigare evenemangi

- Kroki
Det :enaste kr:trttr,f:I._=t, iE
i I oersoner dik upp. En m,l
e - 'c,_ u,J- -l 

r. f.-- t_est,na t-et i a l lr)
personer s:in är hr:l- r_y-"

/L0, grck rnycket bra.
Irgher ar at t kunra
ciet skulle dyka upp

b. Konunande evenemang
- FilmkväI1

6/ Ll är det frlmquiz klockan 1 6:00-1 9: 00 .

Evenemanget frnns uppe på facehook cch det komner
vara f ina priser s )m är spons:ade a\r S*,ockholms
filmfestiva-. Den nya volontären Carolyn komn",er att
f-- älpd ri- I -r :c{ a L konsrrupra qtizz+t.

Kroki
N/ IL ar nåsi,-a ktc,kr:tLlfå1le

Sopplunch
N:ästa sopplunch äger rtn 72iL7, klcckan 11:3C-13:C0.
F:esid reL f, r ansvd rrga men ber om rjalp -nder
evenem'ng"t. Ni"ra, Math,'le, lnra c:h ;reja annäle
slg. Denna qång kommer det aLt göras ;ner soppa än
--iC igare gd rg:r.

Vi<tor ska även ne- Ia studentråCen t-i11s nästa möt.e

Dramaten nar kcntaktat förenir:gen igen angående
samarbete ciär det. skul-le -<ur,na :as fran
Humtr-specrftka koder för några förestä-1ningar.
Förer:inr;en måste gans.<a omgående länna beskeci.

s\\(



!4atifCa utadjunqerar N, na klockan
tii-i 5 personer.

Paus klcckan 17:35.
Mötet återupptas klockan Ll :46.

77:35 och röst1änqden justeras

L0. Övermarskalksämbetet
a. Utvårdering seniorsmiddagen

Nla--hi1Ce är f ::elra,l-enle. l,1ic1da,len cick välCrqt- l,,ra me,:l

-.-anke Ll aLl erd--:1- fenL frår'l si-r1-ar.-."n när;ara:.e. l,latrLCa
instämmer r.:h l-ycke: .iir':r-r nt,t iet .tnderlät--.-aiir: ria: t.rasr-
11 .. r..:--?rh:ti'. /. j:.-r: f . r.o r: i" pf ierti rer. .-.r rtä p:f-+k, 1.-

al,-- fll: från st-7i:irlsen hr:,1,: la hiä_pt_ -r r1.

b. Beslutspunkt: Ugglepristagare
De- firrrLs :iY n:trir-relrrLtrcr
nc,minerrnE s,lrt srrck:.ts rn.

nomii-reras,,rrder :nöt,el- .

i,;11 årets Uggrlepris. En

pa för:a:rd >:h fen sor

1. MaLilda Gustavsson
2 , tr e' Licees l/ve 

- Co'ne
? p-rcI{

4. Nad;a Karlsscr
5. Linnea Claesson
6. Greta Thunberqr

Ef*;er omröstning besluta:: st.yrelsen

att tillcleLa Ilumanistiska föreningens Ugg-epris 2C18
:i 1l \T=Äi: Z=rl -SSL)n.

Presidiet uppdras att kontakta vinna.len och bjuda in trll
Ugglemiddagen.

c. Magisterpromotionen
23/11 är det magisterpromotion. Mathllde är ansvarig fcr:
a-- liIua Lre -r:oresen-anLer frär.[öreninoen. F:e_a ):h
Alexander annäLer intresse.

11. Husutskottet
Anna har färd-gstäIlt städdrkumenter- scm ska föLj as efter
varle evenemalq som anordras pa vil-an. Under evenemang-en
ut-scs er--. städansvariq son ansva:ar för att dokumentet f ö1; s.
Liscan finr.s i st1'relsedriven oc:l utskriver- i barer..
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Kontakten med Akademrska Hus är: f r:::tiarande svår. Anna ska
me j 1a Conny cch be oirL en uppdatering: av läge--.

Johanna är funktionär
hösti-in. Hon har bland
Ce röda pappersdukarna
Halloween-pui--en "

i H-rsutskotte: och har g j crt viilan
annaL köpt i r: en ny a f f isch :,:h s_änqt
. Hon har även gl crt en pumpa i:rf ör

L2. Informationsutskottet
. t:tk--=t. i--h-::..t. , 

"fL:L 
| .l:rk: t )i'-L.t-1 :. I 'T l;.5. .n r.: 1.1.-.--=--

Utlysning av styrelseposter 2OL9
Under kommande vecka ska styrelseposterna iör 20Lg
utlysas. Nina kcmmer att dela infcrmati onen i
nyhetsbrevet och Cärefter kommer varje post marknadsföras
separat. A-Ia s:yrelsemedlemmar uppmanas också att göra
et: preser::etionsirlägq på so:iaIa m=dier. De so:11 v:-Il
sö<a om rnåste skicka in en fcrmell ansökan tr11
valbe::edninger.

Nlna ha: påbö-rlat arbetet med info:mationscfad till näsla
år.Arbef*et med de nya fö:tloender;al da går bra -l.lr na ska
även mella #Sculi:l-rd fo: att ramna pa canpuska:tan.

Veronica har gl or-- er ry plats för incheckn'ng på GuLa
villan på Facebook då tidig-are inchecknr-ngar:lar hamnat
på Gula vlllar ; handen.

13 Externuthyrningar
a- 29/LL Institutionen för

Inst-itutionen vi11 hyra
svenska och flerspråkighet
villan för en avslutningsfest.

SLyrelsen godkänner urhyi:ningen

b" L/Lz Stockholms
Fcrenlr:gen -,'ili
i--e-,a L a P,e i::r'tlal

Einska Studenter
h'..r'a .,-r - Lan f ör =r, ; uif est. . De l'-'rrLn+ I al.-i

--'. . -.:<i. ,: r ft - ! ('.

Styrelsen godkä:in--r uihy;:r:ir:,1en

\s$ 
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c. 7/9 2AL9 ånders Lennmor
Anders vill hyra viIlan för en födelsedagsfest

Styrelsen qodkänner denna u:hyrning prelimir:ärt och
uppdrar nästa års styrelse a1--t äterkonma meo ett
slutgilti,qt bes iut.

Inbjudningar
a. \7 /lL Samhällsvetenskapliga föreningen

Sarnha-Llsi:eterL;kapLr r"r f - r--n-n1en I j -r -1:r irr t-r-l] årsfest
i'rr i..-' Kln i.tr- ae ,-: t, ;rur'i e;'. lgt_:n't-.,clcl":..

b. L7 /LL Hurnanistiska föreningen vid Åbo Akademi
Hrrrrr,ansrt rslla f - rr'ninglrL r,,irl Äl:rt -\kacl=nr lr_ uri,,: rr t-rl-
årsiest,. St1'relserL k-an tntc -lelta _cc gr116r1{ .1r.r

l-ug lemi:rCag:n.

c,. 24/LL Juridiska föreningen
J'-rr::i.,< -'t:r.-nlan OrL r-:l:l ....:.- fI:.;r.-ka-.
.4nn3, M.rt,l ilde cch Ire-a äarmiler- nt,r=-sse arr att qå.

1-5. Under mölet väckta frågor
---:xl[.]=r c-[ )ri :ler -rf r:d -*tr] )m maJI;---:rr.I-0'u s -:t.Jst.

Plal- rlda meddelar !1 r,.t han -''',./cke: cm a- l:t i./.tlCt,r- mrlckel, I

16. Mötets avslutande
Crdf cranc,e l'-ar, r-1 ,;a a-rs 1ul-ar rol,e t kLockan - : : 5J .

T..^!^--^UU,]L=Ld)
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Matiida K;ellqvist Videla
OrCförande

\-e:onica Fa3:rsced--
Vice ordf crarcl-^

/-a


