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1. Mötets öppnande
Ordförande Matilda öppnar mötet k1. 18:14.

2. .Tustering av röst1ängd
Samtliga närvarande har rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista
Godkänns med tiflägg av punkt 6f-q, 72a-b och 14a.

4. Eöregående mötesprotokoll
Godkänns och läggs tj-ll handlingarna.

5. Adjungering'ar
Inga adjungeringar.

6. Presidiet informerar
a. Beslutspunkt: Gurnniudden

Styrelsen beslutade

att upphäva föregående styrelsemötes beslut om att
til1dela årets Gummiudde 20LB tl1I Hanif Bali och
istalfet ge pri-set ti11 Svenska Akademien med följande
motiverinq:

"Svenska Akademien, är mer relevant för priset och det
humanisl-isk vetenskap. Stor skandal kring Svenska
Akademien har utveckfats under 2a71 & 2018. Dels frågior
rörande sexuella trakasserier i anslutning ti11
#metoo-debatten och sekretessen rörande NobelprisLaqare i
Iir,l-eratur. Där arbetet- tidigare skett bakom lyckta
dörrar sker nu framför hela kulturella och medlala
Sverrge, högst "osniltrqt och osmakligt". De aderton har
nu biivit de tretton. tr

b. Återkoppling Campusrådsmötet
Veronica är föredragande. SUS och JF var inte närvarande på
senaste campusrådsmötet. Det var tnte så mycket som togs upp,
det som diskuterades var alkoholpolicyn som SIIPR hål1er på att
La fram. I och med at-t SUS var frånrrarande gav denna
drskussion ffer frågor än svar. Hugo från SF vlll samla
information ti11 studentråden från samLliga
fakultetsföreningar. Detta är något som styrelsen redan
arbetar med, dock har SUS studiebevakare för Humanistiska
fakulteten inte svarat på styrelsens förfrågan om

kontaktrnformation för fakultetens studentråd.
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c. Sommarkonferens
ScyreLsen diskurerar mol liga plaLser för arers
sommarkonferens .

Oskar, Mathilde och Veronica uppdraqes att unciersöka
möjliqheten att- ha konferensen på respektive sommarstä1Ien.

d. Utvärdering Humanistdagen
Humanistdagen saknade ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv.
Fakulteten har dragrt ner på resurserna för Humanistdagen, de
skulle behövt marknadsföra dagen Iångt mer i förväq. Eler
arbetsgivare på p1ats. Inte så mycket folk kom på dagen. Borde
föreningen ta över anordnandet av dagen, så som det var förr?
Styrelsen bör samtala med fakulteten kring Humanistdagens
framtid och involrrera siq mer i planerandet.

e. Rapport Kandidatceremoni
Månqa studenter har anmält sig tiII ceremonin.
Mångfaldsprogramrnet kornmer anmä-Ia hela årets examinerade
studenter. Alla uppmanas att komma och hjäLpa till under
dagen. Frida från KM har en kompis som kan tänka sig att spela
musik.

f. Höstbal med SF

Samhälfsvetenskapliga förerringen planerar att anordna en
Hostbal och har frågat presidiet oni det skulle finnas jntresse
att vara med och arrangera. Att anordna en bal frnns inte med
i årets budget. Dock efterfrågas mer informatton från SF och
presidiet uppdrages att hålla kommunikaLionen.

g. Rapport: Engagremangspin
Arbetet med en engagemangspin fortgår. Det finns nu en redo
prototyp och föreningen har erhållit en offert från Sporrong.
Styrelsen godkänner designen och uppdrar presidiet att lägga
beställning hos Sporrong.

Paus kf . 1B:54.
Mötet återupptas kf. 19:03.

7. Skattmästeriet
Johan uppmanar samtliga i styrelsen som vi11 få krritton utbetalda
att 1ägga til,i sina kontouppgifter på rätt ställe.

8. HumF Klubbmästeri
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a. Utwärdering tidigare pubar
Humanistpuben gick jättebra, kårsdraget spelade och skapade en
fantastisk kväfl på vil1an !

b. Kommande pubar
-Veronlca stängfer puben '18/4.

c. Rapport VPR

Styrelsen måste stämma av med klubbmästaren angående hur
tillgänglig en är att hjä1pa till och förbereda för VpR. All-a
kommer att få ta del av ett schema med arbetsuppgifter innan
helgen.

d. Beslutspunkt: Val av Barmästare
Klubbmästaren har nominerat Andreas Hillerdal till
kf ubbmästeriets barmäst.are -

Styrelsen beslutade
att väL1a Andreas Hillerdal till barmästare 2078.

9. Programutskottet
a. Utvärdering tidigare evenemang

- Crafter school
Senaste crafter school var inte välbesökt, endast en medlem
kom. Styrelsen diskuterar hur fl-er deltagare kan lockas i
framtiden.

b" Kommande evenemang

- 4/ 6 ilrr,:-ng
Studentrådet för lingvistik vi-ll ha avslutningshäng på vitlan.
Mathilde och Matilda kan stå i baren.

Eilmkvä]1 med dokumentär-t ema 2'7 / 4 .

Rainbows vilf ha musikvideo-pub nåqon gång under maj månad.
Programutskottet har fått förslaq om att anordna en
brädspelskväIl.
PrU funderar på att anordna brännbollsspel när vädret blir
l.r 51- f ra

10. övermarskalksämbetet
a. Utvärdering Fakultetsmiddagen

Fakultetsmiddagen var väldigt trevlig och uppskattad av
HumEak. Eörberedelserna gick mycket bra.
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b. Rapport Valborg



Pl.aneringen fortgår. ÖmA har engagerat årets toastmasters och
,1e planerar körschemat. ALla förvänLas vara på plats 09:00
under själva dagen. Mathilde kommer att hå1la resten av
styrelsen uppdaterad om vad som behöver förberedas innan.

11. Husutskottet
Anna meddefar i sin frånvaro att hon sedan senaste mötet satt upp
gardiner i kanslieL. Hon väntar fortfarande på svar angående att
ersätta slangen titl disken.

Ma1-i-Lda rapporterar att arbetet med att fixa ljudet, att ersätta
kylen och frysen har påbörjats. En kristallkrona har även
införskaffats till kansliets tak.

L2. Informationsutskottet
Kårvalet är igång, föreningen kan nu med den senaste stadgeändringen
välja att officiellt stödja loka1a partier som ti11 exempel
Studentpartiet. Det kommer gå ut information om detta i föreningens
oLrka kanaler.

a. Återkoppling profilprodukter
Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte då Nina är
frånvarande.

b. Samarbete Atlas Digital Desig:n
Atlas Digital Desiqn har hört av sigl och vill inleda
samarbete. Presidiet ska informera informationsutskottet om

detta.

13. Externuthyrningar
f nga uthyrningar att giodkänna.

14. Inbjudningar
a. 5/5 HTS sångbokssittningr

Mathilde och Viktor anmäler intresse.

15. Under mötet väckta frågror
Mathilde har en fråga angående Hasselbacken som sker den 78/5. Hon
ska kontakta Nina om att skapa evenemanget på Facebook.

Matilda känner att hon tycker om alla extra mycket när styrelsen
svarar på doodlar.

16. Mötets avslutande
Ordförande Matilda avsl-utar mötet kl. 19:51.
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