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1. Mötets öppnande
Ordförande Anna öppnar mötet kl. 18:41.

2. Justering av röstläng'd
AlIa B närvarande styrelseledamöter är röstberättigade.

3. Godkännande av föredragningslista
Mötet godkänner föredragningslistan med tiLlägget 5.a.

4. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollen från styrelsemötena den 3L/LA, n/Ll, 21/Ll samt
LL/72 läggs till handlingarna. Per capsulam-beslutet "Propositioner
valmöte 201J" 1äggs tiIl handlingarna.

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
a. Beslutspunkt: Avtal med stadsarkivet

Styrelsen har: tagit de1 av det uppdaterade avtalet med stadsarkivet
och beslutar at-t godkänna det.

7. Utvårdering av året
Erik och Johanrra tyck-or att arbetet i klubbmästeriet har gått
väldigt Lrra. De har jobbat på att få in fler funktionärer och
förtroendevalda och det har gått bra. KM ser ljust på framt-iden, clet
har under året varit fl-er besöka-re på onsdagspubarna, många kommer
tilLbaka varje onsdag, omsättningen har ökat och de har varit flera
väldigt r:ppskattade teman. Det har gått bättre och smidigare med
maten unde-r höstterminen och drvckessortimentet har varit l.ite mer
varierat än innan.
TilI nästa år kan klubbmäs1,eriet titta på att ha fler teman som
samrrlanfaller med till exempel internationella temadagar efler
festivaler och e\renemang som händer i StockholnL.
Et-t sånt exempel från året är att KM planerade in en onsdagspub med

lazzLema under Stockholms lazzfestrval rrilket ledde ti11 att många
fler besökare dök upp och trodde att puben var kopplad tlll
l azz,f esLivalen . Tihi I

KlubbmäsLeriet tror även att det skulle vara värt ett försök att ha
puben öppet mellan 16:00 och 22:00 nästa är, istället för 18:00 till
00:00.
Utvärderinq av l-erminens sista pub, den 20/12: Erik sager att det
var den bästa puben på hela året. Puben var välbesökt- och det avr
trevLig stämning" Den stängde tidigt, redan vid 21:00 för att gå
över tiIl en avtackningsfest för klubbmästeriet och övriga
förtroendevalda och funktionärer. Det var ett lyckat koncept.
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Veronica är väLdigt glad att sektionsreformen gick igenom, det har
fungerat oerhört mycket bättre atl ha sektionslikanden verksamhet
uniler programverksamheLen. Hon tycker att det är bra att vara minst
2 proqramansvariga och att det skulfe vara bra att försöka rekrytera
-on tili programansvarig. Äret har annars gått- bra, det var tråkiqt
at-t projektorn var trasig så Länqe eftersom det var många
filmkvällar som gick bort. Programutskottet evenemang bör till nästa
år börja tidigare på eftermiddag, runt 15:3a/76 så att det börjar
när foreläsningarna slutar. Det vore också bra om stadschemat
översattes till engelska.
Mötet diskuterar att programutskottet. ti11 nästa år bör ha ett satt
schema med ungefär en filmkväll, en crafter school-kväl1 och en
krokikväI1 i månaden och att det sedan kan planeras något mer
evenemang efter det schemat"

Anna S tycker att året har qått jättebra. Hon önskar att hon hade
kunnat delta mer, men hon har lärt sigt mycket- och ser fram emot

9-^rIld5L d dt :

Jasmin har lärt siq mycket och tyckt att arbetet varit utveckland
och roligt. Hon är nöjd med arbetet med hemsidan och med Facebook,
det var dessutom roliqt att lära sig mer om del-. Hon tycker att det
var lite synd att- mycket av arbetet som informationsansvarig har
varit att gissa sig fram trll hur saker fungerat. Inför nästa år
önskar Jasmin att de andra utskotLen ska använda
informationsutskottet mer I

Chrlstian tycker aLt året har gått bra, även om det- varit valdiqt
mycket. Det har hänt vä1digt mycket under året och att vi blev kLara
med bokföringen 20LL-2016 och att vi har lagt över bokföringen på
F-irsl- Ledger har varit stora framgångar. Han tycker att det är
jätteroligt att verksamheten går bättre och att vi kunnat
effektiviserat mycket. Han känner att han 1ämnar skeppet i bättre
skick än vad han lämnade det. Han har många fina minne från året.

Matlfda tycker att året har varit vä1digt bra, även om många tuffa
saker hände. Men hon är glad att vi klarade oss igenom de
tillsammans I

Anna B tycker atl- det är väIdigt skönt att vi klarade så pass mycket
på det här året. Hon 1-ycker att det var synd att vissa saker gick
mindre bra, men att alla klarade det så gott de kunde. Hon är
väldiqt stolt over årets stl,relse och tycker att det är valdigt fint-
hur alla nya som kommer rn i styrelsen tar till sig föreningenl
Alla närvarande tyckte att det var roligt att åka till Gotland på
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sommarkonferens. Anna S önskar mer evenemang med högtidsklädsel

8. Överlämningar
Anna B har gått igenom al. las över-Lämningarna så nu måste varle
utskott själva gå igenom sin överlämning och uppdatera de med cle

information de tvcker behövs.

Alla måste även tömma sina fack och ta bort sina prrvata dokument
från datorerna. Aven Drive-mapparna måste tömmas.

9. Skiftesdag
Skiftesdagen för den nya och gamla styrelsen kommer att ske den 13:e
januari på Gula vi1lan. Först kommer styrelserna att ha en qemensam
muntliq överLämning och sedan kommer utskotten att ha enskilda
muntliga överlämningar. Sedan kommer alla att gå ut och äta
tillsammans på en restaurang som inte har vaLts än. Alternativt att
vi bestä1ler in mat "

Anna B har gjort en event på Eacebook och vrll, att alla som kan
komma tackar ja så att det är tydligt vilka som kommer.

10. Förväntningar inför nästa år
Veronica ser fram emot ;ättemånqa skratt. Anna S ser fram emot att
ha en musfri vifla. Anna B önskar styrelsen ett mindre dramatiskt
år. Erik önskar mer sång och högtidsklädsel.
Alla hoppas på fler medlemmar och fler aktiva medlemmar I

11. Under mötet väckta frågor
Cristian hälsar att han tycker om alla väldigt mycket och tycker att
styrelsen har varit väIdigt fin.
Anna vill också halsa att hon tycker om alla jättemycket.

L2. Mötets
Ordförande Anna
kt. L9 .44

Justeras

avsluta.nde
avslutar det sista mötet för verksamhetsåret 2011

W
Anna Börjesson
Ordförande

&* E/".^--
Anna Stenström
Se krete rare

/il
1 //,
Matifda Kj e11q st Videla
Vice ordförande



Beslut per capsulam - Propositioner valmöte 20L1
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2017-12-20

ÖveRENSKoMMELSE oM DEPoSITIoN AV
ARKIVHANDLINGAR TILL STOCKHOLMS
STADSARKIV

Parter

a) Stockholms stadsarkiv (Stadsarkivet)

Organisationsnummer: 212 000-01 42

Postadress: Stockholms stadsarkiv
Box 22063

104 22 Stockholm
E-post: S tadsarkivetiOstockho I m. se

Handläggare: Maria Fagerlind
Telefon handläggare: 08-508 28 325
E-po st handläggare : maria. fagerlind@stockholm. se

b) Humanistiska Föreningen vid Stockholms universitet (Deponenten)
Organisationsnummer:
Postadress: Humanistiska Föreningen

Svante Arrhenius väg 33

114 18 Stockholm
E-post : lll' rel_sen@humf . su. se

Kontaktperson: Matilda Kj ellqvist Videla
Te I efon kontaktperson:
E-post kontaktperson : vordf@,hunlt. sr-r. se

Deponenten överlämnar som deposition till Stadsarkivet
arkivhandlingar fram till år 2012. Arkivets omfattning är ca x
hyllmeter. Överlämnandet av arkivhandlingar grundar sig på
beslut i Humanistiska Föreningens styrelse.

Sedan tidigare ftirvarar Stadsarkivet Humanistiska
Föreningens arkiv 1914-1992,3,2 hyllmeter. Inget ar,tal slöts
vid överlämnandet av dess äldre handlingay varftir de omfattas
av detta altal.

Depositionen ägs av Deponenten och förvaltas av Stadsarkivet.
Förvaltningen omfattar förvaring, vard och utlämnande,
inklusive skydd mot brand, stöld, skador och tillgrepp.
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Arkivftirteckningen registreras i ARKlS-systemet och görs
tillgringlig via Nationell Arkivdatabas §AD).

Deponenten ansvarar ftir att arkivhandlingarna är ordnade och
fiirtecknade enligt Stadsarkivets riktlinjer innan de överliimnas
till Stadsarkivet. Åtgärder som behöver vidtas av Stadsarkivet
efter detta ska godkännas av partema och debiteras enligt
prislista, för niirvarande 650 kr/tim ftir arkivariearbete.

Deponenten debiteras 250 kt per hyllmeter och kalenderår,
vilket faktureras årsvis. Kostnaden utgar från och med
leveransdatum. Deponenten faktureras senast den 30
november varje år. Fakturan skall betalas inom 30 dagar från
mottagandet.

Priset kommer under avtalsperioden årligen att regleras vid
varje kalenderårs början med 100 oÄ av forändringarna i
konsumentprisindex (KPI). Indexregleringen beräknas i
ftirhållande till KPI för oktober månad 2017 och för oktober
månad före respektive regleringspunkt.

Vid tilläggsleverans eller avseviird förändring av depositionen
tillkommer en serviceavgift ftir administration, med 650:-/tim.

Deponenten står ft)r samtliga kostnader ftir nedpackning,
transport till samt uppackning hos Stadsarkivet.

Detta avtal gäller i 10 år. Om nytt depositionsar,tal tecknas ska
det vara underskrivet av båda parter innan altalstiden löper ut.
Om artalet inte förnyats efter tio år övergår depositionen till
en donation, och äganderätten till arkivet övergår till
Stockholms stadsarkiv.

Tilläggsleveranser kan ske som oftast vart 10:e år.

Deponenten ansvarar ftir att minst en kontaktperson utses.
Ändring av kontaktuppgifter ska meddelas Stadsarkivet efter
beslut därom i Humanistiska Föreningens styrelse.
Kontaktuppgifterna kommer att finnas tillgängliga i
arkivförteckningen eller som bilaga till det diarieftirda avtalet.
Kontaktpersoner på Stadsarkivet finns angivna i bilaga till
avtalet.

Deponenten har rätt att inspektera depositionen på plats i
Stadsarkivets magasin en gång per år under ftirutsättning att
Stadsarkivet har informerats i god tid.
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Deponenten har inte rätt att arbeta med depositionen i
Stadsarkivets magasinslokaler. Sådana ärenden får hanteras via
framtagning till forskarsal, återlån och tilläggsleveranser.

Gallring får inte ske utan Deponentens godkännande. Om
Deponenten sjalv önskar galka i arkivet måste Stadsarkivet
informeras om detta innan gallring sker.

Ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.
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Detta ar,.tal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit varsitt.

Stockholms stadsarkiv

Robert Blomqvist
Avdelningschef

Humanistiska Föreningen

Förnamn Efternamn
Ordftirande
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