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1. Mötets öppnande
Crdförande Anna öppnar mötet kl. LB:22

2. Justering av röstIängd
A11a 6 närvarande styrelseledamoter är röstberättigade men mötel- är
inte beslutsförl, -

3. Godkännande av föredragning'slista
Mötet- godkänner föredragningslistan med ti11ägg av punkterna 6f, 6q,
6h, Ja,13b,13c o 14a.

4. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollen från styrelsemötena den 37/70 och den L3/LL kan
inte läggas ti11 handLingarna eftersom mötet inte är beslutsfört.

5. Adjungeringar
Inga adj ungeringar.

5" Presidiet informerar
a. Uppföljning mejlserver

Erik är föredragande. Han har kolfat på olika marldomäner som

föreningen skulle kunna byta ti11. Loopia och Binero verkar bra men

beroende på vad våra behov är regleras priset. Anna B förtydligar
att vi vill bara kunna mejla men behöver inte så mycket mer, men vi
vil-L ha de olrka styrelsemailadresserna på samma domän. Erik ska
kolla vidare och återkomma till nästa möte.

b. Diskussionspunkt: Avtal med stadsarkivet
MatiLda har varit i kontakt med tidlgare styreLseledamot Britta
Olsson för att få en jurists perspektiv på det avtalsförs1ag vi har
fått av stadsarkivet. Hon har inte fått svar.
Chrlstian tycker fortfarande att avt-alet är för otydligt för att vi
ska rzara säkra på hela dess innebörd.
Anna har pratat med en ansl-å1ld pa stadsarkivet som menar att
formuleringen ser ut som den gör för att skydda alla parter och att
det rnte är några konstigheter.
Erik och Christran ar emot att överlåta HumE:s arkiv tl1l
stadsarkivet på det sätt som stipuleras i a.,rr,alet i nul äget .

Frågan skjuts upp tills dess att Brrtla har svarat- och efl-ersom
motet inte är beslutsförst kan inget godkännanrJe fastslås.

c. Inval t,i1l val-beredningen
Anna är föredragande. Christian är inr-e än formellt invald i
vafberedninqen eftersom cle senast-e mötena inte varit. beslutsförda.
Anna påpekar att det inte står i stadgarna att detta måste göras och
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atl- valberedningens arbete måste fortgå snarast, dessutom är inte
hefler detta möte beslutsfört så rnget beslut kan tas.

d. Rapport från valberedning
Anna och Christian är foreclragande. Valberedningens arbete går bra.
De har pratat med många av de som sökt styrelseposter och satsar på
att fylla minst 11 poster till nästa års styrelse.

e. Humanj.stdagen
Anna är föredragande. Nästa onsdag hå1Ls ett möt-e inför
Humanistdagen 20L8. Anna tänker qå dit och uppmuntrar dem i
styrelsen som vil1 att följa med och att komma med id6er. Hon kommer
återiqen föres1å att Humanistdagen hål1s på Gula vi1lan och att HumF

håller en pub efteråt med tema Humanistdagen-

f. Eventuelt samarbete med Red Bu1I
Anna för föredragande. Eöreningen har fått ett samarbetsförslag av
Red Bull. Mötet diskuterar huruvida det är 1ämpligt att ha ett
sådant samarbete. Christian tycker att det är en hälsorisk för våra
medlernmar om de har: möjlighet att köpa drinken Red Bull/vodka på
HumF:s pubar eftersom någon undersökning visst har sagt att en kan
dö av det om en har en viss sjukdom. Mötet kommer fram till att
HumE inte kommer att uppmuntra någon til1 att köpa blandade drinkar
med enerqidryck och vodka men att ett samarbete med Red Bul1 kan
vara ro1igl- för föreningen. Erik uppdras att hå1La kontakten med Red
Bull.

g. Propositioner ti11 valmötet
Anna är föredragande. Hon föredrar för den planerade
verksamhetsplanen för 2018 och de andra propositionerna som hon
föres1år att styrelsen 1ägqer fram på mötet. Ett besLut per capsulam
kommer att behöva tas eftersom mötet inte är beslutsfört.

h. Sångbok
Anna är föredragande. Hon arbetar löpande med sångboken för att få
in information från seniorerna som g;orde föreningens förra sångbok
samt med att sarnmanställa alla sånger i ett dokument för att kunna
skicka det till Martina som ska desi<;na det. Ett sångboksmöte komrner

att hållas den 4/12 kl. 14:00 på Gula villan där sångboken kommer
att gås igenom och mer det-aljer kommer att bestämrnas. Al 1a ur
styrelsen som vill delta på mötet är väIkomna.

7. Skattmästeriet
a. Preliminärbudget tiII 2018

Christian föredrar för: nästa års budgel-. Förvaltninqen har haft ett
br-rdgetmöte och gjort vissa ändringar baserade på hur de tror atl-
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nästkommande år kommer att se ut. Chrlstian visar hur årets budget
har sett- ut och vilka ändringar som gjorts inför nåsl-a års budget.

8. HumF Klubbmästeri
a. Utvärdering tidigare pubar

Erik är föredragande. Den tyska puben var vä1digt populär, även
puben veckan innan var väfbesökt och bra.

Klubbmästeriet I,ycker att föreningen bör investera i ett eget konto
på musiktjänsten Spotify.

b. Kommande pubar
Nasta veckas pub, den 29/lL, är en vanlig pub. Men den har en förpLrb
som ordnas i samarbete med SUS, där deltagarna kommer att kunna göra
eget julpynt med också hjälpa till att gora julpynt- til1 Luciabalen.
Anna S kommer att vara där, hon uttrycker sln kärlek för julpyssel
och julpynt.

Puben den 6:e december behöver ett tema men det är inte bestämt än.
Kanske tema "E-inlands sjä1vständighetsdag" eftersom det sammanfaller
med dagen.

Den 13: e december är det Luciabal på kväI1en och klubbmästeriet har
därför valt att stä11a i-n den onsdagens pub. Efter Luciabalen kommer

det dock vara en efterfest som börjar runt kl. 22:a0. F.d.
klubbmästare Erik "Beard" kommer in och jobbar på den. Efterfesten
heter "Ugglornas afton" och Jasmin har skapat ett evenamang på
Eacebook. EfterfesLen är öppen för alla SUS-medfemmalt och har
klädkod mörk kostym för de som inte varit på tuciabalen.

Klubbmästeriet satsar på att orclna en lugnare ;ulpub den 20:e
december, terminens sista pub.

9" Programutskottet
a. Utvärdering tidigare evenemang

Ingen från PrU är närvarande men Veronica har skickat en rapport.
Den senaste Crafter School gick inte jättebra. De få som var där
hade dock trevliqt. Det- kanske var tiden som stäIlde til1. det,
crafter school kanske bör börja ungefär 15:30/16:.00 och inte senare/
så att studenter kan komma dlrekt efter förefäsnrngar.

HISS:s tillställning qlck bättre an förra gången, ca 6-B personer
kom. HISS bjöd på kaffe och fika och rnålade, En av deras tavlor
torkar på kansliet.

Nu på torsdag är det kroki och PEPP-evenemang efl-er varanclra. De som
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ordnar är både väIdiqt sjä1vgående.
PrU ordnar kattivalen nu på lordag den 2/L2 mellan 13 och 22.
Stockholms katthem kommer och säljer profilprodukter och pratar om

sln verksamhet. Tyvärr tar de inte med sig några katter. Veronica
kommer at-t baka lussekatter och det kommer att serveras glogg.
Eiskedamm, spel och kattquiz kommer att finnas under kvällen.
Veronica åker och handlar inför detta på fredag, om någon önskar få
något köpt kan det medde.Ias henne senast på torsdag kvälI.

Veronica undrar också om PrU kan få köpa in ett mini-shuffelboard
för 299 kr. Mötet godkänner det.

b. Komrnande evenenang

10. Övermarskalksämbetet
a. Utvärdering Ugglemiddagen

Ugglemiddagen gick bra. Alla närvarande verkade qlada. Det var
vä1digt roligt att två personer från Accelerator kunde komma och ta
emot diplom, dock lite synd att de behövde gå innan middagen var
slut.
Mötet diskuterar om några detaljer som hade kunnat planeras bättre.
Jasmin poängterar att det var lite fulsång ibland.

Mötet diskuterar eventuella "fulsittningar" inför nästa år. Det
skulfe vara enklare middagar för lägre pris för att få mer kontakt
med medlemmar.

11. Husutskottet
Jasmin har beställt förbrukningsvaror från Diskteknik.
Rengöringsmedel, moppar, hinkar m.m.

Ett nytt toalettl-ås kom upp innan Ugglemiddagen.
Julpynt har införskaffats.

a. Uppföljning projektor
Matilda jobbar på projektorproblemet.

L2. Informationsutskottet
a. Nyhetsbrev

Jasmin är föredragande. Hon går en retorikkurs där kursdeltagarna
ska hålla tal inför publik, Jasmin undrar om hon kan få skapa ett
evenemang genom HumF och bjuda in våra medl-emmar till det. Mötet
godkänner detta.

Nyhetsbreven har varit informativa, matnyttiga och fina hela året
vilket har lett till att många fler medlemmar som öppnar
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nyhetsbrevet den här terminen

Nästa nyhetsbrev kommer att skickas ut snart så alla utskotten bör
skicka in vad de vill ha med. Nyhetsbrevet kommer att ha med

information om bl.a. kroki, PEPP, valmötet, pubarr rTr.tn.

13. Externuthyrningar
a. 9/t2 Projektet Roots

En grupp utbytesstudenter vill ha ett evenemang om identitet, med

workshop där de intervjuer människor och vernissage. Styrelsen
godkänner detta om någon från styrelsen är där och öppnar åt de när
de vill vara här. Erik har haft kontakt med de och säger att om

ingen annan från styrelsen kan så kan han se ti1l att vara på plats

b. L5/L2 Jullunch
En organisation som vi1l förbli anonym önskar ha jullunch på Gufa
villan. Styrelsen godkänner detta.

c. 3/2 2018 Isabelle Granlund
En grupp vänner önskar hyra Gula viflan i januari och vill gärna ha
besked nu. Mötet är negativt instäIlt till att bestämma sådant redan
nu och be Anna i egenskap av externuthyrningsansvarig att höra med

de som kommer sitt.a kvar nästa år hur de ställer sig till saken.

L4. Inbjudning:ar
a. 5/L2 SUS JulmingeJ-

SUS har bjudit in till ett julmingel
är den 29:e november. Det kommer att
pepparkakor i studentkårens kök.
Erik och Christian är missnöjda över
missforstått the spirit of christmas

den 5/7?-. Senaste dagen att OSA

bjudas på alkoholfri g1öggr och

at-t kåren verkar ha

15. Under mötet väckta frågor
Christian häIsar att han tycker om alla väldigt mycket

16. Mötets avslutande
Ordförande Anna avslutar mötet kl. 79:45
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