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1" Motets öppnande
Ordförande Matilda öppnar mötet kl. 18:18.

2. ilustering av röstlängd
Samtliga närvarande har rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslista godkänns med ti1lägg av punkt L4a.

4. Föregående mötesprotokoll
Godkänns och läggrs till handlingarna.

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
a. Rapport från workshop i GDPR

Presidiet har varit på workshop hos kåren för att lära
sig om den nya Iagstiftningen GDPR. Lagstiftningen kommer
att betyda att vissa av föreningens rutiner måste
anpassas i all hantering av personuppgifter. Presidiet
kommer fortsätta arbeta med den här frågan.

b. Stipendieförfrågan
En insamling sker genom Svenska institutet i Aten för ett
stipendium i minne av en nyligen bortgången student vid
HumFak" Föreningen har fått en förfrågan om att bidra
trll stipendiet. Styrelsen anser att det skufle vara
möj1igt att göra om eventet "Eat cake for charity" för
detta ändamå1. Matilda uppdras att Lägga fram förslaget.

c. Utwärdering medlemsboost
De i styrelsen som närvarade informerade om föreningen.
Flera kände att många studenter inte känner ti11
föreningens verksamhet eller kårens verksamhet. Styrelsen
efterfrågar bäl-tre framförhål1ning från kåren. Mathitde
tycker trots allt att sådana här saker är roliga.

d. Diskussionspunkt: 30-årsjubileum
I år firar föreningen 30-år r Gula vrllanl Detta är något
som borde uppmärksammas. Formen för detta måste först
utformas. Preliminärt datum satt tilI onsdagspuben 30/5.
Presidiet kommer återkoppla angående detta.
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e. Sommarkonferens 2018
Datum för vinterkonferens satt till 1-7016. Alla i
styrelsen ombeds att l-eta efter fokal för detta och
återkoppl-a vid senare möte.

Skattmästeriet
Inget att rapportera.

8. HumF K1ubbmästeri
a. Utvärdering tidigare pubar

Det har gått väIdigt bra. Det har inte varit så många som
haft möjlighet att jobba vilket har gjort arbetet
intensivt för KM.

b. Kommande pubar
Den här veckan är det
följer är det en vanl

c. VPR

Planerinqen fortgår.
efterfrågades, Alice
bestäIlas snarast så

Ingmar Bergman-tema/ och veckan som

ig onsdagspub.

Föreningen fick
in Wonderland.
det kommer fram

det tema som

Pins och märke måste
I rid.

9. Programutskottet
a. Utvärdering tidigare evenemang

- FilmkväI1
Eilmkväfl 8/3 med tema som

internationella kvinnodagen
Oskar ska börja affischera

uppmärksammade den
. Det kom 9 besökare.
i fifmhuset.

- Kroki
Krokin gick bra, det- kom 6 besökare

b. Komrnande evenemang
"Eat cake for charity" som tidigare nämnt, Matilda
uppdras att sköta evenemanget.

Ölprovningen är fortfarande inte fu1f, styrelsen ombeds
att meddela sina studiekamrater om evenemanqet.

Oskar vif I ha en vinprovning, han ska utveckla -id6n och
återkomna.
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c. Mingel med dramapedagogstudenter
Dramapedagogstudenter vill ha ett mingel på villan för
att stärka banden mellan klasserna på programmet. Matilda
har skött kontakten och väntar på svar.

d. Återkoppling Dramaten
fnqet arbete har skett och PrU uppdrags återigen att
arbeta med frågan.

Paus kf. 19:15

Mötet återupptas kf. 79: 30.

övermarskalksämbetet
a. Utvärderingi: Födelsedagsmiddagen

Middagen gick väldiqt bra/ att }ära sig tifl nästa middag
är att bättre koordination mellan ömÄ och KM i
planeringen.

Det är oerhört viktigt att alla dyker upp i tid på
1ördaqen och söndagen redo att arbeta. Städning dagen
efter en middag är obligatorrsk. Eventuell frånvaro ska
meddelas i god tid innan och då kompenseras med städning
drrekt- efter middagen istä1let.

Allting gick vä1digt bra, men konfetti undanbedes
framöver: för att det är jobbigt att städa bort. Middagen
var 1ättelyckadl

c.

Fakultetsmiddagen
Matilda sköter planeringen och anmälningar har börjat
komma in.

VaJ-borg
Planeringen forl-går, deadline för utskick av inbjudninqar
är satt till 1/4- Speciell valborgslunch i år då det både
inspektorsskifte och lansering av nya sångboken I

Gummiudden
Gummiudden ska delas ut tilt en per-qon som bedrivit
kritisk verksamhet men istäIler- Lyckas rikta den
polemiska udden mot sig själv. Nomineringar ska vara
styrelsen tilfhanda innan 3/4.
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11. Husutskottet
Anna har fixat vattenlåset till handfatet i köket och bestä1lt
in mer diskmedel då det tog slut under helgen. Anna har också
felanmäLt en av dörrarna till Akademiska hus då den inte går
aLt öppna ordentligt.

L2. Informationsutskottet
Nyhetsbrevet kommer nästa vecka. De

vi1l ha med i utskicket ska meddela
inf ormat ions sekrete raren .

utskott som har någrot de
^l^!L- Ll I I(lE L Ld. L-L-L,L

Nina har fortsatt arbetet med profilprodukter och ska ha möte
med presidiet för att gemensamt godkänna beställningarna.

13. Externuthyrningar
a. L3-L4/9 Historiska institutionen

Historiska instituti-onen viIl ha en konferens på villan
mellan 10: 00-17: 00.

Styrelsen godkänner uthyrningen.

fnbjudningar
a. Konglig Elektrosektionens wårbaI

Elektrosektionen ska ha vårbal den 28/4, styrelsen har
fått möjligheten att köpa två biljetter till balen och
ti1I en middag dagen innan. Anmälan senast 7/4.

15. Under mötet väckta frågor
Matilda tycker om alla jättemycket.

16. Mötets avslutande
Ordförande Matilda avslutar mötet kl 2A:lB
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