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1" Mötets öppnande
Vice ordförande Veronica öppnar mötet 1B:09.

2. ,Justering av röstlängd
Samtliga närvarande har rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista
Godkänns med tifläqg av punkt 6d-e 10d 13a.

4. Eöregåeade mötesprotokoll
Godkänns och läggs till handlinqarna.

5. Adjungeringrar
Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
a. Beslutspunkt: Arvodering av kanslitjänst

Mötet beslutade

att anstäf-La Matilda Kjellqvist Videla och
Veronica Faqerstedt som Humanistiska föreningens
kanslister på 1002 under kalenderåret 2078.

att ge Johan Eriksson i uppdrag att faststälfa
lönen inom ramen för liggande budget samt att teckna
avtal å sLyrelsens vägnar"

b. Humanistdagren
Eöreningen kommer att arrangera ett alumnsamtal med
qratis lunch. Utöver det kommer två andra samtal äga rum
r våra lokaler. Detta är ett bra tillfälle för föreningen
att informera studenter och därför är det bra om månqa
kan närvara. Kårsdraget kommer att spela på puben och del-
forväntas mycket folk.

c- 2L/4 Workshop
Workshop med anledning av #metoo-grejen. Det som ska
diskuteras är hur j-dea11a föreningar kan hantera mo;1iga
anmälningar om trakasserier.

d. Utvärderingssamtal
Presidiet kommer hå11a samtal med samtliga
styrelseledamöter för: att utvärdera den första delen av
terminen. Alla uppdras att återkomnLa med dagar de kan.
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e. Teadbuilding.
Styrelsen ska ha någon form av aktivitet utanför villan, såsom
bowling, karaoke. Doodle och röstninq om aktivitet i
facebookqruppen .

7. Skattsrästeriet
Inget att rapportera, det går okej för föreningen.

8. HumE Klubbmästeri
a. Utvärdering tidigare pr:bar

Vanlig onsdagspub och Ingmar Bergman-pub har skett sedan
senaste mötet. Båda gick bra.

b. Kommande pubar
4/4 är det "members pick"-pub med Star Wars-tema. Veckan som

följer blir det humanistpub

c. Rapport, SUPR

SUPR går igenom de generella reglerna som gäller för
studentfester på campus för uppdatering då de inte stämmer i
dagsläget.

STAD-utbj-ldninqen gick bra för samtliga som gick den,
Studenthäl-san vill nu ha feedback från de som gick
Studenthälsan undersöker även möjligheten att utbilda
styrelserna på campus i HLR.

d. Rapport VPR

Presidiet har ansökt om utökat tillstånd för dagen och väntar
på svar från tillståndsenheten.
Märken och pins kommer inte qå att få från Mera i tid för
eventet. Freja letar efter potentiella företaq som kan
leverera inom den strama tidramen.

Inköp för eventet ska snart ske planeringsdokument ska delas
med alla inblandade.

9. Programutskottet
a. Utvärdering tidigare evenemang

- EiImkväl1
En av de två senaste filmkväIlarna kan anses som

lyckade. Macbooken överhettades och gick mot sin död
under visningen. Fjorton personer kom på första
vi-sningen! Eventet har många återkommande medlemmar.
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- ölprorrning
Det kom fem personer till ölprovningen. Det var
vä1digt lyckat och det var stor efterfrågan för
framtida provningar.

- Kroki
Kroki går bra, det är ett självgående evenemang. 5

personer kom.

b. Kommande evenemang
- FilmkväI1

21 / 4 preliminärt tema dokumentärer.

- PEPP

PEPP har meddelat att de vill ha ett event på
villan. DaLumen de föreslagit är dock bokade och PrU
ska återkoppla och få nya förslag.

- Crafterschool
Nästa tillfalle är den 76/4.

- Rainbows
Rainbows ska ha ett evenemang på villan den 79/4, de
ska ko11a på musikvideor.

- SjäIvförsvarskurs
Matilda vi11 hålla en självförsvarskurs på vi1lan.

Paus kl-. 19:03.
Mötet återupptas kL. 19:78.

10. övermarskalksärnbetet
a. Valborg

Anmälningar för lunchen har börjat trilla in och
planerinqen fortqår. Inköp ska försöka ske i samband med

handlandet för VPR.

b. Gummiudden

Styrelsen beslutade
att ge Gummiudden 2018 till Hanif Bali.

Johan uppdrages att skriva motiveringen och meddela
vinnaren.
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c. Fakultetsmiddagren
Planering är i fu1l gång. Alla i
anmäl-t sig uppfras att göra det.
att delas av presidiet.

styrelsen som inf.-e har
Mer information kommer

L2
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d. 18/5 t"tagisterpromotion
Eöreninqen ska skicka tre representanter. Mathilde är
ansvariq för att hitta dessa och anmäl-a dem.

11. Husutskottet
Anna har köpt gardiner ti1l kansliet. Hon ska köpa en ny
mrkrovågsugn. Villans fönster ska tvättas innan Valborq.
Veronica påmminner om att blöta handdukar inte ska läggas
tvätt-korgen, då de så småningom möglar.

I nf ormationsuts ko tte t
Arbetet med profilprodukter fortsätter, olika desiqner är
under utveckling.
Nyhetsbrevet skickas på måndaq, denna gånq kommer det ingå
information om kårvalet.

Externuthyrningar
a. 4/5 Symbios

Vil-I låna köket för att tillaga mat som ska serveras på
annan ort.

Uthyrningen godkännes

b. L4-t718 He1ena Wulff
Vill återskapa dagiset på vi11an under nåqra dagar i
samband med en konferens på campus.

L4.

Uthyrningen godkännes.

Inbjudninglar
a. 5/5 Medicinska föreningen

Styrelsen är inbjuden tifl den årIiga vårbaIen. -<lart
hur många som har blivit anmodade.

b" L2/5 Föreningen Ekonomerna
Vårbal med ekonomer. Presidiet kommer at: :3cl=s::---=ra.

c. 26/5 Västgöta Nation
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15. Under mötet väckta frågor
Matilda tycker om styrelsen jättemycket.

15. Mötets avslutande

Vice ordförande Veronica avslutar mötet kI 20:06.

Veronica Fagerstedt
Vice Ordförande

Justeras
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