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1. Mötets öppnande

Ordförande Matllda förklarar mötet öppnat k1. 18:05

2. Justering av röst1ängd

Samtliga närvarande har rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista

Eöredragningslista godkänns med följande til1ägg: punkt 5e-h,
Be-f, 13b-d, 14a-b.

4. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll för 21-28/ 1 och 6/2 läggs ti11 handlingarna.

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
a. Humanistdagen

Veronica och Oskar var på mct-e len - / 2, lå drsku--erades
hur: alia berörda rns1--r1-ulioner lroger tr11 med

planerrngen. Det verkar som mailga instituticner s<a ha
sir. vyrksdnnlI p: s]fiä eora in;'.-Ltu-.-r n+r r. stäl-=r f >r
på Gula vrl-Lan som trdig:are var trcLt. Nlarknadsf öringen
f o: e--en?rang"' d is< rr^rades ,:1. rakulrere:l kcrner
:rlLhandahåLLa -an s!)-åcif ik mal-L scrn alla invol verade ska
använda för ma:-knadsföringen.
Lo:enirlen s<ä inJr)nä e:f aL.r nrJar--a- mel :lagra dv
f örenrngens seniorer. En har: anmäLt intr-^ss-Ä n1.en f ler
efterf rågas. Eören-r;igen har sökt nedeL f or att anorclna
luncher. f nstitutrc:ren f ör: mediestudier .,.ril atL
Io:enrrq:n s(a J )r J. ]L - hLrmanr-sc-p,-rk ourz trI-
humanrsl---pube r, -som ar a-rslutningen på Humanrstdagen. F'.1 er
möten komrner halLas för at:t planera Cag--n.

b. Styrelseutbildning: Projektledning

Det har trdigare ',;ar. t- drs<r..iss-iorer om att styrelsen -.rr-,
lära srg pro. e <t1eCn- ng. ier-i trer Raqnar l,u:rC är ar-isvarig
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för prcjekile,rarutbrLdninqer, Få SI-1 o.h .tk-a kcnt-aktas

c. Beslutspunkt: Seniorer

d.

S.v'o .rel .Jis,;taiaL are_s s^nt. t?r." _ 1 , "

B=slu ':- nomir.er-Lrrar r- I jeL ner :j
stadqa.

Uppdatering me j lserver

Eit webbhoiell har: hyrts hos Blnero
f ixas inon kort. ALias rc,e: ladresser
som innan u-.om proErarnul.-skottets sorr,

f rår: oroqramsekreterareGhunf . s:t . se :

Seminarium: Studentstad generation Z

nrorokr'l forr anliol" "t"

och rnej ien kornmer

kommer att vara samma

kommer att byt-as
iIl pruGhunf. su. se.

Seminarr unL på KTH tidig'- på mcrgonen om f rarnt-idsrri s ioner
f ör stuCenlliv och boende . Före:"ringen ha r bllv-i-- irLbl udna
och Matrl da f örmedLar anmä1nrn,qslänk tiLl Ce som. är
int-resserade.

f. Namngivning mötesrum

Eakulteten ska döpa ett motesr.irn på öve:-rråningen ocn
efterf råqar för'slaE f rån styreisen.

g. Campusvalvaka

Hugo Thr:rån frän Sainhällsvetenskaplrga före:lnqen ha::
hö:t. av srg och vtL,L anorina en valrraka foreningarna för
riksdaEsvale-- 2C18. Styrels,^n stallor :rg' smatt r-rzeksamma

ti11 att ancrdna eL-t sådant e.,/enenanc/ nlen skuile gårna
k-.esöka on de: anorCnades pä Cafö Bojan.

VLktor Äronss n acl; !'ngeras iir l-8:42.

Pau:; iör rnat 7t:43.

Mö te t ä terupp tas för 1 8 : 57 .

h. Samarbete med NF under höstens välkomstveckor

Naturvetenskaplrga föreningen har kontaktat oresidiet mecl

e n f ör:f råqan om samarbete un'ler hös:ens rrä I k.n;-:vcckur .

Sty.relsen ar generei I t positirra trLl samarbet=, iock
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maste f crmen iör cletta cli skuteras dä ctet skr-_-.t er srg
mycket inellan de t-vå föreningarnas interna kuLtur.
Ver:onica kommer hålia kcni-akten ned Nf .

7. Skattmästeriet

In(Jet spec,rellt att rappor:tera. F.örra år:et_s bokslut
hä1ler pä al-- sammtnsl-äl1as och vi ssa saker som saknas
f rån det nåste f ärdrqstäl,Las.

8. HumE Klubbmästeri
a. Utvärdering tidigare pubar

1/2. - FLera nya ;obbade för första qrången, vilke: gick
rräf cligt bra, puben 1r ka så.

74/2 - Alla lL-.t ärt::rs dag-puben g-Lck .".äldtgt bra, mycket
foLk kom.

b. Kommande pubar

EtL alurnnsamr-al i samarl--et*e med S1-ockholms unlver.sil,el_s
alumnnätverk <ornme r agd rum inna:r nästa pu.o. 1"/eckari som
f ö1'1 er ska r,emat på pul:en vara "Vasaloppet" .

c. Stängningsrutin

Stär:q:ri,ngsru-.-inen kcmn.er foränCras. Puben ska si-än.{a
klockan 00:C0 flån cch med nu.

d. Brewery international

Förenlngen har möj l, ghet att "sä1ja 2O): a\,r scrt-inenteL
f rån andra Ier.,erntorar ar: Spendrups.

e. Lagerhantering och inventering

Inr,.enter -:ng f oi: cLlagre-, ska ut f ciras . F-r:e; a är ansvarig
för att ta fram er sådan och er rut i n för att ha I fa derr
uppdaterad.

f . Valborgspubrundan 2018

22/4 iiar b-Livit ]rekrafLar- för VPft 2ClE. Vikt,gt at,t a1 3

i st]'re sen äi: med och h1ä1per tiLl och om mö; Ligt anllra
f :renrncJsak*-iva. Vr vanr,a: pa tema soin komner: inom kort.
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9. Programutskottet
a. Utvärdering tidigare evenemang

- Crafter school

Crafter school qick bra, en hei de1 folk kcm cch .rar
intresserade av rler. Nasta crafter school kommer ske derr
L/3.
- Kroki

Lver-tet q-rck bra, ---rka'-io perscnr-r kom.
PL:ogram rt.skot,tet uppmanas att prata rhop srg med Ll za scm
drog r evenemangel- f örra årei-.

- FilmkvåIl

filmkväilen gick bra, der var ':te Froblem med frlmerna
som sk.l--e visas re:r Llet loste stg :r I i s L'-t rrLI
gäst.ernas I y..-. De-- är i<r i gL aLL saK?rsr 1 la ar -I -

materiai för evenemang finns rch är fungerande innan det
marknadsf örs. b-öreni nqen måste kunrra leverera det som

utlovas.

Vikrcr och Oska.rri-1' köpa 1n en popcornmaskin och får
ti1låtelse att gora det.

- SIaBaFiNeTy

Ci::ka 10 persorLer närvaraie. De var mycket- nö;da med
e '/entet ;ch vr11 gärna göra f ler saker på .;r iLan.

b. Kommande evenemang
- ölprovning 29/3

Veroni:a ska halla r en ölp:cvrirg. De mecllemmar som är
intresseracle anmäler srg via ett Google FcrirLs. Högst 25
^ I T^.| ,c.,j?l ur p")--nl1l+n.

8/3 FiLmkväLL m--d LernaL inl.-err-ratlcnella kvinnodaqen.
Veronrca erbiuder s:q vara serverinqsansvr.r-1 da PrU anLe
hr,rnnit gå kLart STAD-utbilcLntnlan an.
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c. Statistik

I ocn med a:t föreningen nu h;r ater<ommande evenemang är
det lntressant at-t föra stat-ist, k pa hur många besökare
som kcmmer för al-t enklare kunna avgö:a vtlka saKer som

drar medlem.mar.

öwermarskalksämbetet
a. Utvärdering Recentiorsmiddagen

MathilCe Lackar: f ör all h_- älp. Del- var en bra stämnrnq
under nrddaqen, dcck kan pianerinqen rrarj.t- lrte bätt_re då
miciclagen hö11 pa vä-digr: 1änge. Färre cleta--] er och
<ompcnenter -.*il1 rätterna efLerfragas :ör att spara trd.
Bilderna f rån middaq-^n kommer publ iceras snarast- .

b. Födelsedagsmiddagen

Plarerriq-n Lortgar, rrdca 1en sk.lr l-t3. L.r-s^L Lä:
mrddagen hl ir 300 : - . Pappersinb j iidninga::na trll
vär-t:reri r,gar ska skrckas i dagarna .

Husutskottet

Det ar kallt pa viiran. Anna har annält elernenten till
akaciemiska hus f ör atl- avluf t-as. Hon tittar av-^n på
rzärmeel -^menr- t--i1l vtilan ca det ,gamla har gåt,t sönder.

Viktor vrLI sätterrpp hrlcer från oLika
programaktr.",iteter cch mi.Cdagar i f öreninqsrckalen.
Mati lda ber: ödmj ukt on', att inget te jpas på väggen. Ny

anslagstavLa ska k)pas :-n och sättas upp vrd baren.

a. Städhelgen 3-4 mars

At.n. .t:r p Larl=rär scadh= lg+n . --t :d.rr .I -r r r tn Fa vi ] I :r
har fåLt- en lrsta på ätgärder.
In-lenter.ng ska goras pa så mycket sa.,er: s.tirL mö;ligt I
huset . Ark-rvet- ska ian.nas in trLl s:aisarkrvet 2 rLars
vrlket- kr:nm.er skapa ul-rymme i husel- inför sl-äChelcen.
Samlirq på villan kiockan 11:00, dä kcmmer Arna att
informera s-,yrelsen orr: vacL som ska göras.
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L2. Informationsutskottet

Nyhetsb, r-o-.zer- skrckas ut på måndag. l'4ånaden kcnrrer tr11
si tt slLrI och Nina ska gora en sarnrnanf attnlnq o-,rer ..,ad

som rälCer pa förenrngen under komnancLe månad.

A::betel- mecl profilorccluk*,er f:rf,qar och mer informaticr
komrne:: presenteras under nästa stvrelsemöLe.

Texten r nyhetsbr:evet drskrtrteras. Den syns CåLrgr- I
L-.el.ef oneri. Går kcntrasten att öka?

13. Externuthyrningar
a. 22/3 Institutionen för lingvistik

Tnstr: lL:or,ilesr me:l cir,.a ,l-80 pqLs.nF:.

Styr:e1 sen godkänner uthyrnrngen.

b- 26/5 Teresia Schullström

Kalas meC Liveupptr'äciande, 3C-50 persitner.

St,yi:elsen gcdkänner u1-hyrn i r..gen .

c. 27/9 Stefan Engman

l-'d+-Je )åJ:f?.-'

Sty::elsen goci<änrrer r.-rthyrninU+r,.

d. 25/8, L/9 eller 8/9 .fohanna Korbutiak

Styrelsen goikänner uthyrninqer, nen datum mast-e kollas
så cle t i nl-e krockar med r-erminssl.-ar:en .

L4. Inbjudningar
a. 24/2 NF Osquarsittning

Tyvärr för kort varsel för styrelsen att hinna anmäla sig

b- 6/4 NF cocktailparty

E-lera i styrelsen är intresserade, dock uppmärksammades
det att evenemanget krockar med Nylands årsfest. 
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15. Under mötet väckta frågor

trre;a mecldeLar atI p.,ro;ektledaren for kårvaiet rr"iLL
samarbeta mei e-.rert f ör rralpericden. ISC vill är:en ha ett
pubqur z under en kommande pub. M-^dlemmarna ska f a rräf I a
t-ema tiil puben 4/4!

Matilda neddelar att hon tycker on alla väld-gt my.-ket

Mötets avsluta.nde

Ordförande avslutar mötet kt. 2L:0L.

16

Justeras

.4
4r'/ ,- .,.,'[/*fu/MT/

Mat.ilda Kjellqvist Videla
Ordförande

Er1K Haversten
Se kr:ete rare


