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1. Mötets öppnande

Vice ordförande Veronica förkl-arar mötet öppnat k1. 78:21.

2. ,fustering: av röstlängd

Nio närvarande styrelsemedlemmar äger rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista

Mötet qodkänner föredragningslista med ändringar 6 f-h.

4. Föregående mötesprotokoll

Godkänns och 1äggs ti11 handli-ngarna.

5. Adjungeringrar

Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
a. Återkoppling: Campusråd.et

Nytt är att Samhä11-svetenskapliga föreningen har en ny
styrelse. Styrelsen önskar dem lycka til].

b. Beslutspunkt: Stadgerevidering

Styrelsen beslutade

aLt anta förslag om proposltion för stadgerevidering i
andra läsningen för dechargemötet 2018.

c. Uppföljning: VaI av inspektor

Bengt Noven har tackat ja ti11 nomineringen att bli
föreningens nya inspektor. Vafet äger rum under dechargemotet
och ny inspektor installeras under val.borgslunchen.

d. Kandidatceremonin

Veronica är föredragande. Fakulteten kommer att kontaktas för
marknadsförinq och presidiet inväntar en 1lsta från SUS på
aktiva str:dentråd vid Humanistiska fakuLteten. SU

(

il



tillhandahåller ett instagramkonto sorn de låter individer
kopplade t11f universitetet ta över, Veronica har gjort en
ansökan för att göra just det.

e. SUS medlemsboost

Medlemsboost under vecka 10. Nina har gjort affischer för
ändamålet. SE och HumF har representerat under veckan. HumF

efterfrågar tidigare information om medlemsboost i fr:amtiden.

f. Engagemangspin

Styrelsen anser att en engågemangspin ska tas fram för att
belöna de som är med och hjälper till men rnte sitter i
styrelsen. En arbetsgrupp bestående av Matilda, Veronica,
Johan, Nina och Freja ska ta fram ett förs1ag. Må1et är att
den ska vara klar trll HT1B.

g. Workshop

Det har efterfrågats h;ä1p från föreningarna på campus
angående hur man ska agera i frågor som gäl1er sexuella
trakasserier. Kåren har genom erfarenhet tagit fram
information och ska anordna workshop för föreningarna på
campus.

h. Styrelsehäng med Naturvetenskapliga föreningen

Naturvetenskapliga föreninqen har kontaktat styrelsen för att
anordna ett "styrelsehang" föreningarna emellan, detta för att
starka kontakterna på campus.

7. Skattmästeriet

Redovisriingsbyrån har varit intensiva i sin kontakt med
föreningen angående saker från föregående år.
Prognosen för prrbens omsättning liqger för närvarande för högt
i jämförelse med vad puben faktiskt drar in. Matilda påpekar
att det inte betyder att det går dåtigt för puben.
Johan ber styrelsen att dubbelkolla alla kontouppglfter i
relevant fil på driven så utbei-alninqar kan göras.
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Paus kl-. 78:54.

Mötet återupptas kf. 79:74.

8. HumF Kh:bbmästeri
a. Utvärdering tidigare pubar

9. Programutskottet
a. Utvärdering tidigare evenemang

Puben för två veckor sedan gick bra.
Vasaloppspuben gick mindre bra när clet gäller temat, det
var inte så många som ville ha temashoten. Annars gick
det bra I

b. Kommande pubar

Denna vecka är det inget tema på puben, men SUS

internat-ionel--Ia enhet ska ha ett pubquiz. Workshop i
studentjournalistik ska hållas som en del av Gaudeamus
utvecklingsarbete i anslutning till onsdagspuben.
Nästa vecka är: det födelsedagspub, och detta firas med

ett barnkalas passande en (10 ) 4 årl-ng !

c. Valborgspubrundan

Freja har inte fått svar från valborgsfamiljen än,
möjligt att mejlen spökar. Det finns försIag på märke och
pin. Dekorationerna hål-Ler på att pianeras .

d. Beslutspunkt: Köksmästare

Positionen som köksmästare har för narvarande varit
vakant. Freja nominerar Frida HärenwaIl ti11 att bli
klubbmästerlets köksmästare .

QF'"ra'c^n h.-|slutar
vLy!!

att att väLja Frrda Härenwall ti11 klubbmästerrets
köksmästare 2018.

Crafterschoof gick bra, det kom 7 besökare. De

återkommande evenemangen fungerar generellt mycket bra.
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b. Kommande evenemang

B/3 Eilmkväl1- med internationella kvinnod.agentema.
1313 Kroki.
23 & 21 /3 Eilmkväll_ar med rymdtema.

c. Rainbows

Rainbows ska vara på vi11an 8/3 i samband med
fifmkvä1len.

d. Dramaten

Programut.skottet uppdrags att återuppta kontakten med
Dramaten.

10. Övermarskalksämbetet
a. Födelsedagsmiddag

11. Husutskottet
a. Utvärdering städhelgen

Middagen är nästa lördag. Den är ännu inte slutsåld,
styrelsen ombeds att- bjuda in sina vänner om dessa finns.
Mathilde, Oskar och Nina ska åka och handla på
MartineServera onsdagen 74/3.

b. Eakultetsmiddag

Matilda har var:it i kontakt med fakultetens kanslichef
för att hitta ett datum som fungerar. Torsdagen L2/4
fungerar för de fLest-a i fakultetsledningen och kansliet.

c. Fanbärare på skansen

styrelsen ombeds att undersöka huruvida någon funktionär
skulle vilja vara föreningens fanbärare på skansen und.er
valborgsfirandet.

Städhelgen gick superduperbral A11a gjorde bra grejer och
vrllan har blivit vä1drgt fin.
AILa r styrelsen måsLe tänka på art hålla villan fortsatt
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Anna har gjort ett excelark på driven där styrelsen kan
lägga in det som behöver köpas till viIlan.

L2. Informationsutskottet
a. Återkoppling profilprodukter

Nina arbetar med att ta fram ny roll-up till föreningen.
Nina ska kontakta diverse företag för att få offert. Hon

har tagit fram designförslag på trö;or och tygväskor-

13. Externuthyrningar
a. L9/5 Madeleine Modin

Disputationsfest med 65 qäster.
Styrelsen godkänner uthyrningen.

b. L6/6 eIIer 9/6 ilennifer Erici

30-årsfest med 40 gäster.
Styrelsen godkänner uthyrningen L6/6.

c,. 6/ 4 Stockholm universitets fotbol].sförbund

Uppstartsfest.
Styrelsen qodkänner uthyrningen.

L4. Iröjudningar
a. 2/A-8/4 Nylands Nation årsfest och årsfestvecka

Styrelsen har blj-vit inbjudna till Nylands Natlon. En
person kan få stipendium för att delta på nationens
årsfestvecka och en för årsfesthelgen.

15. Under mötet väckta frågor

SUPR har sitt för'sta möte 21/3 oc]n Freja ska representera.

Matilda tycker om aila hjärtans mycket.

L6. Mötets avslutande

Vice ordförande Veronica avslutar mötet kl. 2A:23.
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