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1. Mötets öppnande
Mötesordförande Anna öppnar mötet kl. 1B:18.

2. .fustering av röstlängd
Alla 7 närvarande styrelsefedamöter år röstherättlgade men eftersom
:.nt-e 2/3 av styrelsen är närvarande är mötet inte beslutsfört.

3 " Godkännande av föredragningslista
Mötet qodkänner föredraqningrslistan med ändringarna 6e, 6f, l7a,
77b, l4a, 74b, 74c.

Johanna inadjunqeras via tefefon kl_. 7B:27.
Mötet är nu besLutsfört.

4. Eöregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från styrelsemötet den 76/70 Iäggs till
handlingarna. Mötesprotokollet från styrelsemötet den 30/70 är ännu
inte färdigstälIt och kan därför inte godkännas.

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

5. Presidiet informerar
a. Beslutspunkt: Datum för val.möte

Humanistiska föreningens valmöte ska enligt stadgarna hållas mellan
den 15 november och den 15 december. Det är fördelaktigt om det
hålls så sent som möj1igt för att folk ska kunna söka till styrelsen
så lange som möjIigt och att vi ska hinna förbereda alla handlingar
i rid.

Styrelsen beslutar

att hå1la Humanistiska föreningens valmö1-e den 15

december kf. 18 :00 -

b. Beslutspunkt: Stadgerevidering
Stadgerevideringsgruppen har gjort ytterligare ändringar i de
nuvarande stadgarna och skickat ut det nya förslaget till styrelsen
med kallelsen ti11 detta möte-

Styrelsen beslutar

att laqga fram stadgereviderinqsgruppens förslag till valmötet
20I1 för en försra läsning.
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c. Beslutspunkt: Awtal med Stadsarkivet
MaLilda är föredragande. Ett avtal från stadsarkivet angående en
donation av förenfngens arkiverade handflngar har skickats med i
kalLefsen ti11 detta möte. Avt.afel handlar om att donera dels redan
arkiverade handlingar från åren L974-L992 och dels övriga handlingar
som annu inte förts ti11 arkivet. Donationen sku1le innebära att
sf-adsarkivet övertar den ekonomiska upphovsrätt som föreningen har
över handlingarna och att handLingarna är tillgängllga för
forskning, visning och annat nyttjande.

Eftersom in1-e alra i styrelsen har läst avtalet och många frågor
uppstod kring upplåEandet av upphovsrätten så kan ett beslut inte
fattas. Ma1-ilda ber alla att så fort som mojligt 1äsa igenom det-
bifogade avtalet och meddela henne de fråqor de har.

d. Beslutspunkt: Inramning av g:amla fanan
Matilda är föredragande och har undersökt möjligheterna att rama in
vår gamla fana. Det är en speciell typ av inramning som kommer att
behövas där fanan fästs på en tavla och där.efter får en ram som
liknar en liten monter för att ha nog mecl luft. Frågan huruvida den
bÖr kemtvättas Lyfts och motet anser att det inte behö-rer ske mest
på grund av nostaigriska skäI.

Matilda har fått offerter från två olika ramverkstäder. Hos
Ramverkstan på Söder AB har vi fått en offert på unqefär 5300 och
hos Bergevall AB kommer det att hamna på cirka 12 500 kr.

Styrelsen beslutar

att uppdra Matilda att lämna in den gamla farian för inramning
hos Ramverkstan på Soder AB-

e. Avta1 med First Ledger
Anna B är föredragande. Förvaltninqen har varit på möte hos
föreningens revisionsbyrå Eirst Ledger där de skrivit pä
årsboktsluten för åren 2AlL-20L6. Föreningsmötet kommer på valmötet
behöva ta e]--t formellt beslut om pengar som togs ut ur fonderna
20t2.

Förvalt-ningen har undersökt möjligheterna at-t uppdra Eirst Ledger
att göra föreningens bokföring hädanefter. De har tackat ja och
skickat en of fert på ca 3000 i månaden plus extra för ö-,rriga
uppgifter. Mötet st-äl1er sig posit-ivt t11L detta och Anna B uppdras
att forlsätta kontakten med F'irst Ledger och boka in ett möte for
avtalsskrivning. Presrdiet uppdras att skrrva på avtal gallande ciet
här -
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f. Mejlserver
Matilda är: föredragande. Hon har varit i kontakt meC Simon qä1lande
de probLem som styreisen har med föreningens mejlserver där mejl
inte kommer fram och studsar. Simon ser också problem i och med att
HumF:s server är en egenkonstruerad sådan från 90-talet. Han har
gett Matilda flera möjliga Iösningar. En där vi instaflerar ett
spamfilter ti11 den befintliga mejlservern. Dock uppskattar han att
det skulle ta tld och inte medföra några garantier. En annan 1ösning
rzore att sköta mejlhanteringen via en kommerslell tjänst" Han
rekommenderar GSuite som är en kommersiell version av Gmai1. Dock
varnar han för att clet kan kosta ganska mycket.

Mötet är av den åsikt att en kornmersiell tjänst vore det bästa
alternativet men undrar om det finns andra tjänster än GSuite. Mötet
uppdrar Erik at.t kolla upp detta tifl nästa möte.

7. Skattmästeriet
a. Beslutspunkt: Inval av medlemar i investeringsrådet

Christian är föredragande. Henrik Hertzman och Mats Persson har fått
förfrågningar om huruvida de vi11 vara ledamöter i föreningens
investeringsråd och har tackat ja.

Mötet beslutar

att väl;a in Henric Hertzman och Mats Persson som ledamöter r
investerings rader.

Johanna adjungeras ut kf. 78:35.
Mötet är från och med nu inte bes,Zutsfört.

Christian berättar också att det går vä1digt bra för föreningen
ekonomiskt. Han arbetar löpand.e med bokförtnqen och br.;dgeten.

8. HumF Klubbmästeri
a. Utvärdering tidigare pubar

Erik är föredraqande och meddelar att deL går helt okej på pubarna.
Han tycker att Julius och Nina gör ett vä1digt bra;obb i baren.
Utöver det så har det tyvärr varit lrte tufft på pubarna eftersom
många av de som arbetar måste gå hem tidigt. Detta resulterar i att
en större arbetsbörda hamnar på dem som stannar under de sista
timmarna.

När det kommer till maten har det också uppstått probLem med

matlagninsen eftersom att Johanna inte har haft möj lighet att
närvara på alla pubar. Erik ser inga kortsiktiga lösningar på detta

\$
{$M



men mötet diskuterar istä11et hur detta kan förbattras inför 2ALB.

b. Kommande pubar
Kommande pub, L5/L'L, har inget tema. Puben därefter , 29/7L, har inte
heller ett inplanerat r-ema än men SU Luciabalsprojektledar:e Maria
kommer at-t hål1a i en förpub där de närvarande komm,er att hjäipa
ti11 att qöra dekorationer inför Luciabalen. Event om detta finns
uppe på Facebook.

9. Programutskottet
a. Utvärdering tidigare evenemang

Modest hade en fest på Gula villan, några ur styrelsen var där och
det var en vä1digt trevlig fest I

Det finns en affisch forberedd för en filmkvåIl men eftersom
projektorn är så trasig så känns känns det inte aktr-rellt att håf la
den typen av evenemang.

b. Kommande evenemang
L4/LL Crafter School
21 /7L Lunchföreläsning med RichardJulin från Acceleratorprojektet
3A / lL Kroki
2/72 KaLtfestival, kattival. Johan ska skapa etr- evenemang på
F'acebook samt kontakta Stockholms katthem för att försöka få hit
l--!!^-, r
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Problemet med projektorn kvarstår och upplevs som ett probrem me<i

hÖg prioritet eftersom den ofta används inom verksamheten. Mötet
bedömer att- kostnaden för att reparera befintlig pro;ektor skulle
blr unqefär Lika hög som att köpa en ny. MatiLda uppdras att se över
alternativ för inkop av ny projektor.

I samband med utlottningen av föreställnrngsbiljetter till Dramat-en
blev det otydligt vem som ansvarade över att ge ut blljetterna till
de studenter som vunnit. Jasmin 1öste problemet men önskar mer
tydlrghet om liknande saker ska göras i framtiden och Johan lovar
att styra upp bättre nästa gång.

10. Övermarskalksämbetet
Emilra kommer hädanefter att ta över ansvaret för uqglemiddagen.
NlatiLda har sedan innan bland annat bokat caterinq"

Emrlra ska åka tilI Humanistiska forenlngen vid Åbo akademi och
undrar vad hon ska köpa i present. Om bordsstandaren har hunnrt
levereras tifl dess är det en passande gåva. Mötet föreslår även en
flaska vln el1er liknande.
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11. Husutskottet
a. Återvinning av plast och metaIl

Nu finns det återvinningskär1 för plast och metall vid vår
återvinningsstation utomhus ! Det är aIlas uppgift att tömma kär1en
inomhus när de blir ful-Ia.

b. Möss
Styrelsen misstänker att det finns möss på villan och detta måste
åtgardas. Om probfemet kvarstår får vi kontakta Akademiska Hus men
det är även otrofiot viktigt att se til] att det inte figger kvar
mat och odiskad disk i huset.

12. Informationsutskottet
a. Nyhetsbrev

Jasmin är inte närvarande men styrelsen ska i vanli-ga ordning
rapportera in vad de vill inkuldera i nyhetsbrevet i god tid.

13. Externutlr,yrningar
Inga externuthyrnignar är inplanerade under resten av året. Vi har
fått några förfrågningar men endast för datum som inte är möj1iga.

HTS meddelar att de viIl planera om vår föreningsaktivitet ti11
dagen efter Luciabalen, torsdag den 14 december. Anna B föreslår att
bara ha ett lugnt häng eftersom det händer väldiqt mycket för
styrelsen den veckan. Huvudsaken är att vi träffas och har trevligt.

L4. Inbjudningar
a. L8/LL Filologiska föreningen i Oslo

Ingen från styrelsen har möjlighet att närvara.

b. L3/L2 Medicinska föreningens tuciabal.
Då de flesta från styrelsen närvarar vid SUS Luciabal finns ingen
möjlighet att närvara vid Medicinska föreningens Luciabal.

c. 6/L2 Åbo Akademis Studentkår - Självständ.ighetsfest
Styrelsen har tyvärr inte möjlighet att närvara då de som ska fira
högtiden redan har tackat jag ti11 firandet som Nylands nation
anordnar.

15. Under mötet väckta frågor
Anna S vill planera en inköpsdag för julpynt. Hon och Johan kommer
att åka och handla. Presidiet efterfrågar inköp av rödvinsglas och
champagneqlas i samband med detta.

Johan efterfrågar önskemål från föreningen om sånger att inkl-udera i
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sångbokshäftet tiIl Luciabalen. Förvaltningen har skickat in någ-ra
förslag Iill Luciabalens projektledare. Följande sånger har anmälts,
Mera brännvint Dansen qår uppå svinsta skär och Jag har afdrig vart
^,i 

cnri c-i-yq

Anna B har fått offert- tili sångboken och nu är det dags för
sångbokskommitt6n att sätta ihop själva lnnehålLet tiIl boken. Det
kommer rnom kort att kalLas ti]l ett möte för det.

cliristian meddelar att han har tänkt på att han tycker om alla i
styrelsen mycket.

16. Mötets a.vslutande
Ordförande Anna avslutar mötet 79:48

Justeras

%
Anna Börjesson
Ordförande

Matilda K;el1qvlst Videla
Vice ordförande
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