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1. Mötets öppnande
Ordförande Anna öppnar mötet kI. 19:03

2. ilustering av röstlängd
AIla 6 närvarande styrelseledamöter är röstberättigade men mötet är
återigen inte beslutsfört.

3. Godkännande av föredragningslista
Mötet godkänner föredragningslistan.

4. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollen från styrelsemötena den 37/70, 73/71 och 21/77 kan
inte 1äggas till handlingarna eftersom mötet inte är beslutsfört.

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
a. UppföIjning mejlserver

Mötet beslutar att 1åta nästa års styrelse fixa mej 1en

b. Diskussionspunkt: Avtal med stadsarkivet
Mötet diskuterar om vi vi11 betala eller överlåta allt.

c. Årets sista styrelsemöte
Datum för årets sista styrelsemöte sätts tiIl den 2L/12.

d. Skiftesdag
Skiftesverksamheten för nästkommande år måste planeras med den
nuvarande styrelsen och nästa års styrelse. Anna föreslår
överlämning på eftermiddagen och sedan middaq på kväl1en. Mötet
beslutar att sätta den 13/1 2018 som prellminärt datum för
skiftesdagen.

Anna kommer att skapa ett evenemang på Facebook och bjuda in a1la
berörda för vidare planering.

e. Besök från HTS

Imorgon 12/L2 får HumF besök av 3 personer från vänföreningen HTS i
Lund. De kommer till Gula viflan k1. 18:00 och vi planerar att Iaga
en enkel middag och umgås under kväIlen. Alla styrelsemedlemmar som

kan och vill får gärna komma.

f. Secret Santa
Det har kommit önskemål från styrelsemedlemmar att ha Secret Santa i
år igen. Mötet diskuterar detta och bestämmer att aIIa på nästa
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styrelsemöte tar med sig en liten present till ett värde av max 50
kr och sedan har vi julklappsleken elLer drar tott.

7. Skattmästeriet
Christian är föredragande. Han arbetar rzidare med att fämna över
allt bokföringsarbete till redovisningsbyrån First Ledger. I nuläget
ror det sig om att fotografera och skanna in alla kvitton för
oktober och november.

8. HumF Klubbmästeri
a. Utvärdering tidigare pubar

Puben den 29/LL var en vanlig pub utan tema, den gick bra.
Julpuben den 6/L2 var mysig och trevlig men inte så välbesökt som KM

trott att den skulle vara-

b. Kommande pubar
Nu på onsdag den 13/L2 är onsdagspuben omvand-Lad tirl ugglornas
afton, en av efterfesterna för Luciabafen. puben har istäl1et öppet
mellan 23:00 och 03:00 och fore detta klubbmästare Erik kommer in
och jobbar på den.

Puben den 2a/L2 bl.ir terminens sista pub och kommer också ha
jultema, det blir en lite kortare pub som kommer ha öppet mellan
16:00 c:ch 21:00. Sedan kommer klubbmästeriet ha en liten avslutnino-
Styrelsemedlemmar är också välkomna oå det I

9. Programutskottet
a. Utvärdering tidigare evenemang

Krokitrlliället den 30/11 hade inte så många besökare tyvärr.
PEPP hade också et-t event. den 3a/u, och det gick bra. Det var fler
besökare än vantat.

Kattivalen den 2/L2 glck tyvärr inte bra alls. Det va väldigt få
deltagare som kom. Nlen de 10/15 tal studenter som kom under dagen
fick njuta av hembakade lussebullar, qlöqq, fi-skedamm, shuffleboard,
kattqurzz ocih kattklipp. Stockholms Katthem fick några
profilprodukter så1da och verkade rnte allt-för besvikna.
Eventel- kanske int.e borde ha varit på en lörclag och kanske inte från
kt. i3:00. Mötet konstaterar även att evenemang ciär alkohol inte
serveras har efterfrågats av flera studenter men att Cessa sedan
aldriq dyker när sådana evenemang anordnas.

b. Kommande evenemaneJ
Programutskott-et har inga kommande evenemang den här t-erminen.
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10. Övermarskalksämbetet
Övermarskalksämbetet har inget att rapportera.

11. Husutskottet
En ny projektor köptes in inför kattfestivalen. Den måste monteras
upp I taket och den gamla måste monteras ner, detta så snart som
möjli-qt. Möjligtvis måste även en ny projektorduk köpas in.

L2. Informati-onsutskottet
a. Nyhetsbrev

Ett sista nyhetsbrev bör skickas ut med en juI- och nyårshäJ-sning
samt lite information om välkomstverksamheten för vårterminen 2018.

13. Externuthyrningar
Inga externuthyrningar inplanerade under resten av året.

L4. Iröjudningar
Tnga nya inbjundingar har inkommit.

15. Under mötet väckta frågor
Christian hälsar att han tycker om all-a.

L6. Mötets avslutande
Ordförande Anna avs]utar mötet kl. 19:52
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