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1. Mötets öppnande
Ordförande Veronica förklarar mötet öppnat kl. 16:30.

2. ilustering av röstlängd
10 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslista godkänns med tillägg av punkter:

6d. Studentpartiet
6e. Protokolljustering
13b. Mathilde 13/6
13c. SIKE 37/5
74c. ASSNC 2313

4. Föregående mötesprotokolJ.
Godkänns med redaktionella justeringar och läggs till
handlingarna.

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
a. Beslutspunkt: Eörslag av seniorer

Styrelsen diskuterar förslag av nya seniorer som ska
nomineras till decharge-mötet. Diskussionen protokollförs
inte som enl-igt stadgarna.

b. Returpack
Ett missnöjt brev från Returpack har kommlt in.
Föreningen får se t.ill att bli noggrannare när det gä1ler
separering av pantflaskor och burkar.

c. STAD

Eftersom inqen informaLion om STAD-utbildning hade kommit
in från studenthä1san får föreningen stå för kostnaden
själva under VT 19. PresidieL undersöker varför det blev
ett sådanL miss.

Nästa utbildningstillfäl1e kommer i början av apri1.
Alexander, Victoria och Emil skickas från styrelsen och
Johan och Adam skrckas från KM.

d. Studentpartiet
Mail från Adam Snygg har kommit in. Förs1ag om att
studentpartiet ska få komma förbr och presentera srg vid
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Paus f7:36
Mötet återupptas 17:4 I

nästa styrelsemöte L9 / 3 .

Protokolljustering
Eörslag om att ffer i styrelsen blir delaktiga i
justeringen av mötesprotokoll. Ti11 nästa styrelsemöte
kommer det tilI en ny punkt "val av justerare och tillika
rösträknare" och från och med nästa möte kommer det
finnas ett roterande schema av justerare.

7. Skattmästeriet
Eöreqående års avslut har kommit in

Det har upptäckts problem med automatiserade
kommer in genom e-mail. De kommer inte fram.
brev från inkasso. trrik har försökt att 1ösa
uppmärksa(unas för framtiden.

faktureringar som

Upptäcktes qenom

detta men bör

Erik informerar om hur k-rrttoredovisning ska gå ti11: olika
kvittoredovisningar för företagskort och betalningar med egna
medef/ ett kvitto per redovisningsark. Det har skapats ett
fack för företagskortbetalningar inne på kansliet.

Kreditgränsen för föreragskorc ska ho;as da de foljer inte
föreningens behov. SkaLt-mästeriet ska undersöka möjligheter
med höjning av kreditgränsen.

8. HumE Klubbmästeri
a. Utvärdering tidigare pr:bar

Ligger bra till både ekonomiskt och med nya
KM-enqaqerade.

b. Kommande pubar
Nästa pub kommer att marknadsföra 105 års-festen med
hjäIp av projektorn. Senare under mars kommer även
8O-tals pub med quiz och latino pub.

Ärets VPR med tema är "junge1n". Förslag på at-t Anderas
sammankallar en mindre projektgrupp för VPR-festen.
Doodle kommer med po1len för tema snarast och ska
bestammas innan fredag. Måste även ha ett reservtema. (fr,
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9 Programutskottet
a. Utvärdering tidigare evenemansJ

Stort deltagande på Tarantino-filmkvällen

b. Kommande evenemang

- 1 /3: Crafter school
- B /3: Kroki
- 72/3: Andra vernissaqemötet
- 2t/3: Preliminärt Rainbows filmkväl1
- 28/3: Marvel filmkvälI

Inplanerat möte med Daniel om ett "Stand up"-event-
Planeringen kring pluggstugan fortfarande pågår.

Slut-et av mars föreslagen som nästa tiltfäIle av
sopplunch.

övermarskalksämbetet
a. Rapport : Födelsedagsmiddagren

Presidierna har skrivlt på avtalen för festen. Lokalbyte
har skett för efterfesten, från Gula villan ti11 Gröna
villan. Vänföreningar är inbjudna ti11 festen och deras
möjlighet att övernatta på Gula Viflan undersöks.

b. Rapport: Fakultetsmiddagren
Eakultetsmiddag blir av 25/4. Bra om så många
styrelsemedlemmar som möj1igt kan närvara för att främja
samarbetet och kont-akten med fakulteten. Veronica sätter
upp en Doodle där styrelsemedlemmar kan anmä1a sigt för
vrlka tider som passar dem.

Natafie är intresserad av marskalksämbetet och kommer
medverka i planeringen och förberedelser av
valborgs festen.

Husutskottet
a. Rapport: Personaltoalett

Akademiska hus löser personaltoal-etten med både montage
och kostnaden.

b. Rapport: KyI och frys
Väntar fortfarande på en offert.

Inköp och s1änS 7/3
Om man kommer på något som behövs köpas från lkea, säg
till presidiet innan kl. \4 6/3.

10.
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Stockholmsrummet ska bör:ja målas om på fredag

L2. Informationsutskottet
Påminnelser uppskattas. Eörslag på att den gemensamma

eventdokumentet ska delas til1 hela styrelsen så att alla kan
medverka.

HumE FB ska bara hanteras genom datorn och
inställningen så att man hamnar under sil-t

se tilf att ändra
eget konto.

13.

L4.

Ett överlämningsdokument tilf nästa styrelse har skapats

Pro fi lprodukte r :

Fokus på pennor och T-shirtar i större storlek prioriteras.

Externuthyrning:ar
a. Soeialantropologiska studenträdet 4/ 4

Styrelsen beslutar

att qodkänna uthyrninqen

b. l{athilde L3/6
Styrelsen beslutar

att godkänna Mathrldes födelsedagsfest

c. SIKE 3115
Ska sättas upp som Pru-event istä11et för uthyrning
Mathilde kommer vara kontaktperson"

InJcjudningar
a. Nylands nation årsfest med Gäddbegrarrning och Sillfrukost

s-7/4
Einns 2 platser. Veckostipediat blir Anna och
veckosl-utstipendiatet blir en delad kostnad mellan de som

åker och resten dras från deras representationskontot.
Måndag 77/3 kl 72 finsk tid öppnar den allmänna
anmälningen för de som vill- åka och säg till Erik.

b. Elektros vårbal- 27/4
Styrelsen får 2 stycken kuvert.

c. ASSNC 23/3
Högtidsdräkt och kostar 290
via Erik. Hela styrelsen är

kr per person, betalning sker
välkomna.
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15. Under mötet väckta frågor
Andreas och Afexander: har hittat en spännande uggrla på lkea.
Presidiet kommer undersöka ärendet.

Mathilde: förs1ag på vilka helgrer är tänkbara för
sommarkonferensen bör undersökas till nästa stvrelsemöte.

Victoria: Medlemsboost-event i slutet av mars inför VpR

Erik tycker om styrelsemedlemmar väldigt mycket. trots det
långa mötet.

15. Mötets avslutande
Ordförande Victoria avslutar mötet kl. 79:12.

Justeras

Veronica Fagerstedt
Ordförande

Katerrna Shamanina
Se kreterare
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