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1. Mötets öppnande
Humanlsl-iska f öreningens orCförande Mat-rlda K'; ellqvrst V:-dela
förklar:ar föreningsmötet oppnat- kf ockan 11 ;LL.

2. VaI av mötesordförande
Matilda K_leIlqvist Videla nominerar srg själv till
mötesordförande.

Foren intsmc- 'et bes Lutar
att vä1ja Matilda Kjellqvist Videla tilt motesordförande.

3. Val aw mötessekreterare
Matilda K;ellqvrst Videla nominerar Anna S1-enström ti11
mötessekreterare.

Föreningsmöte t bes f utar
att välja Anna Stenström ti11 mötessekreterare.

4. Val av justerare tillika röstråknare för mötet
Nina Knobioch och Alexander Ahman Hald nominerar sig sjäIva trlL
justerare trllika rösträknare för mötet.

=:'- ---r ". * .*.-:t bes_Lutarr ua el I a I I9 Jlitu L \

att väl;a Nina KnobLoch och Alexander Ahman Hald tr11
justerare trIlika rösträknare för mötet.

5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Handlrngar och kallelse t111 mötet skrckades ut via förenrngens
kanaler rnom trdsfristen.

Fcreninqsmötet bes f utar
att anse mötet stadgeenlrgt- utlyst.

6. Justerande aw röstIängd
RÖstlängden jr-r51stas trll L1 rÖstberättigade medlemmar.

7. FaststäIlande av föredragningslista

Föreni-ngsmöte t besf utar
att faststäIIa föredragnrngsLrsl-an med tilläqg av punkt Bb

och 8c.
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8. Godkännande av entledigranden
a. Oskar Sundell

Oskar har, 201-B-L0-76, beqärt att få bli entledigad från
sitt uppdraq som programansvariq i Humanistiska föreningens
styrelse.

Förenlnqsmötet bes futar
att godkär'rna Oskar Sundells entled,igande från posten
som p rog rama n sva r ig .

b. Stefanie Tagesson
Stefanie begär att få bIr entledigad ur Human-istiska
föreningens investeringsråd och valberednrng.

Foreningsmötet bes Luta r'
att godkänna Stefanie Tagessons entledrgande ur
investeringsradet, och valberedningen "

c. Henri-c Hertzman
Henric har avslutat sin anstälIning som kanslichef
Humanistiska fakulteten och har begärt att få bfr entledigad
från srn post i Humanistiska föreningens investeringsråd.

FörenincJsmötet bes f utar
att q,ldkänna Henric Hertzmarrs entlecliqande ur
investeringsrådet.

Kfockan 77:71 adjungeras Ändreas Hiilerdal in och rostlänqden lusteras
tiLL 18 röstberättlqade medlemmar.

9. Val av styrelse för verksamhetsåret 2019
Sl-efar-rle är föredragande och redogör för valberedningrens arbete
och försLag tiLl Humanistiska förenrngens styrelse 2019. Se

bllaga 9, 9.L samt 9.2.

a. Val av ordförande, ti11:-ka frrmal-ecknare, och vice
ordförande, tiLtika firmatecknare, för näsLkommande
verksamhet-sår.

Vafberedninqen föresla r föreningsmötet
att vä1; a Veronica f agerstedt trll ordf örand-o, tillrka
firmatecknare/ för Humanrstiska föreningen 2419.
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att väLla Anna Stenström t111 vice ordförande, tillika
ftrmatecknare/ för Humanistiska fÖreningen 2019'

l- a renanosff.)Cet Deslu cdr
ui, u^rra Veronica Fagerstedt tiLI ordfÖrande tiIl:-ka
firmatecknare fÖr Humanistiska förerrlngen 2aL9 "

att vål;a Anna StenstrÖm trll vrce ordfÖrande l-illika
firmatecknare för Humanrstiska föreningen 2C79 '

b. Val av skattmästare, t1-L1ika flrmatecknare, och vice
skattmästare för nästkommande verksamhetsår

VaLbereln Lnqen tö res Lar
att vakantsätta posten vice skatLmästare'

Vafberednlngen föresfår föreninqsmötet
att välja Errk Haversten tlLI skatt-mästare tillika
firmatecknare fÖr Human:-stiska fÖreningen 2AI9 '

fö reningsmöcet besfucar
atL väLja Erik Haversten tilL skattmästare tiLLika
firmatecknare fÖr Humanrstiska fÖreningen 2019'

föreninqsmötet bes-l utar
att rrakantsätta post-on vice skattmästare för
Humanistiska f)renrngen 2479.

c. Va1 av sekreterare för nästkommande verksamhetsår

Valberedninqen föreslår förenlnqsmotet
att vä1".;a Katerina Shamanina titl sekreterare för
Humanistiska fÖreningen 20L9 -

Fö ren lngsmötet be s -Lttta r
att vä1;a Katerina Shamanina tiLI sekreterare fÖr
Humanistiska fÖreningen 2AL9 -

d. r/a1 arr övriga styrelseledamÖter fÖr nästkommande

verksamhet sår
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i. Husansvarig

Vafberedninqen föreslår föreni.nqsmötet
att välja Freja Schr11er Lill husansvarig for
Humanistiska föreningen 2019.

Förening smötet bes Lutar
att välja Freja SchiLler trfL husansvarig för
Humanistlska föreningen 2A19.

ii. Informationsansvarig

Vafberedninqen föres lår föreninqsmötet
att välja Victorra Tapia till informatronsansvarig för
Humanrstiska förenrngen 2ai9.

Fö renlngsmötet bes-Z u tar
att välja Victorra Tapia ti11 informationsansvarig för
Humanistiska föreningen 2019 .

iii. Klubbmästare

Va lberedn ingen [öresfar förer Lnqsmote--
att vä1ja Andreas Hr1lerda1 ti11 klubbmästare för
Humanistrska föreningen 2CL9 .

Fö ren 1 ng smö te t be s f u t-a r
att väIja Andreas H:-l-lerdal trll kfubbmästare för
Humanistiska förenrngen 2aL9 .

iv. Programutskottet

Va lberedn i n 1en röres I ar fören-zngrsmötct
att vä1ja Afexander Ähman Hald ti11 programansvarig
för Humanistrska förenrngen 2a19.

-act väi.;a Emi-L Li1;a -rLI vrce prcgr:mansvarig iör
vHumanistiska föreningen 2A19.

Foren i ngsnö Let bes luca r
att väl-;a Alexander Åhman Hald ti11 programansvarig
för Humanrstiska förenrngen 2019.
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att vä1ja Emrl Lrlja t,111 vice programansvarig för
Humanistiska föreninqen 2A79 -

v. Övermarskalk

Vafberedningen föres lår föreninqsmötet
att vä1ja MathrLde LönnelI Mortensen tiil övermarskalk
för Humanistiska föreningen 2aL9.

Föreninqsmötet bes futar
att väIja Mathilde Lönne11 Mort-ensen ti11 övermarskalk
för Humanistrska föreninqen 2019.

10. VaI av revisorer samt revisorssuppleanter för nästkonunande
verksamhetsår
Matrlda redogör för revisorernas arbete och valberedningens
förs lag. Se bilaga I 0 .

a. Sakrevisorer
Stefanie Tagesson nominerar sig själv som sakrevisor för
verksamhetsåren 20L9 och 2A2A.

Foren i ngsnö t-cL pes I uLar
att vä1ja Stefanie Tagesson LrlI sakrevisor för
verksamhetsåren 2019 och 2A2a.

b. Auktc riserade revisorer

Valberedn ingen föres far förenzngsmötet
alt -rälja Jonas Ramning, First Ledger, sonl

Humanrstiska förenlngens auktoriserao revisor för
verksamhetsåret 2Cl9 -

att vä1ja Ros-ota Benjamin, Eirst Ledger, som

auktoriserad revisorssuppleant för ver:ksarrhetsaret
2Ar9 .

Foren i nqsmö t+t besr I u:a r
att välja Jonas Ramning, Frrst- Ledqer, som

Ilumanistrska föreninEens aukl-oriser:ad revisor för
verksamhetsarer 2a19.
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att väl;a Roseta Benlamin, E"irst Ledger/ som
auktoriserad revisorssuppleant för verksamhetsåret
2at9 .

1l-. Fastställande av medlemsavgiften
Matilda är föredragande och redogör for styreLsens proposition.
Se brlaga llnderlaq/Proposrtioner.

Humanistiska föreningens styrelse föres1år föreninqsmötet
att faststaLla medlemsavgiften ti11 L2a kronor,/termin
respektrve 24a kr/är för verksamhetsåreL 2a19.

Chrrstlan Bratt yrkar på att föreningsmötet ska fastställa
medlemsavgiften trll kåravgiften, i enlighet med avtalet om det
kopplade medf -omskapet. I skrivande sl-und ligger kåravgiften på
120kr.

Firen ingsmötet beslu L ar
att godkänna Christians yrkande om att faststä11a
medlemsavgiften till kåravgiften, i enlighet med avtaLet om

det koppLade medlemskapet. I skrivande strtnd ligger
karavqr ften pa I20<r.

L2. Eaststäl1ande av arvodesstat för nästkommande verksamhetsår
Mötet fastställer arvodesstaten till 0 kronor för
verksamhetsåret 2AI9.

13. FaststäIlande aw preliminär verksamhetsplan för nästkommande
verksamhetsår
Matilda föredrar styrelserrs förs1ag. Se bllaqa 1-3.

Humanis:.rska f öreninqens sryre 1se f öres-lar rören I nrrsmorer
att godkänna den preLiminära verksamhetsplanen för
verksamhe--såret 2019.

Fö ren ingsmö ret bes I tt La r
att godkänna den prelimrnära verksamhetsplanen för:

verksamhetsåret 2019.

L4. FaststäIlande av preliminär budget för nästkommande
verksamhetsår
Matilda föredrar styrelsens förslag. Se brlaga 1,4 samt- L4a.
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Humanistlska föreninqens styrels-- föres,l år föreninqstnötet
att godkänna den pr:eliminära budgeten för verksamhetsaret
2419 .

Fören inqsmöret bes I ur-ar
att godkänna den preliminära budgeten för rrerksamhetsåret
2At9 -

15. Behandling av inkomna motioner
Inga inkomna motioner.

16. Behandling av inkomna propositioner
a. Godkännande av tecknade avtal som löper över flera år

i. Avtal gällande larmanläggning
Se bilaqa 16.i.

Humanrsc r ska fören i ngens sryrelse föres Lar for=n) nqsmotet
att godkänna avtalet med fastighetsavdelningen
avseende larmanläggnang.

E-ö ren inqsmötet be s I uta r'
a t t qoal<änna avtalet med f astighel-savdelningen

avseende larmanläggnang.

ii. Arrtal gällande passerkortsanläggnrng
Se bilaoa 15. ir.

Humanistrska förening=ns st.yreJse fJresf år föreninqsmötet
att godkänna avtalet med fastighel-savdelningen
avseende passerkortsanläggning .

Föreningsmötet bes futar
att godkänna avta.Iet med fastighel-sarzdelningen

avseende passerkortsanlägqnrnq .

L7. Under mötet väckta frågor
Erik rycker om alla här jätcemyckeL.

18. Mötets avslutande
Mötesordförande Matrlda Kjellqvrst Vrdela avsLutar möt-et- klockan
-rQ.?-l
IU. JI.
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Justeras av

Matrlda Kjellqvrst Videla
Motesordförande

/ff*#ffie/ ru^k*

/U,^u (,*-ale yL
Nina Knobloch
Justerare

Möte s se krete rare

,/*ddfr*'f
Alexanrler Ähman Hald
Ju s terare

t



Humanisti s ka föreningen
Va1möte 20LB

2018-72-7L

Möte sbi l agor

c1 rzra l oanJ!]/retJrii

2A'19

revi so rer

Följande bilagor ingår:
Underlag/ Propos it ioner
Valberedninqens förs1ag - Val av
Rekommendationer HumF:s styrelse
Valberedningens arbetsprocess
Valberedningens förslag - vaL av
PreLrmirrär verksamhetsplan 2 01 9

Prelrmrnär budget 2019
Budger promemoria
Avtal med med Sektionen för säkerhet på Sl-ockholms universit-^t
angående rnbrot ts larmanläggninr;
Avtal med Sektronen för säkerhet på Stockholms uni-versitet angående
pas seranlägqningr

Mötespresrdiel- och mötes;usterarna intyqar att samtliga brlagor är
enlighet med de utskickad-^ handf ingarna.

ffi,,m
Möte sordförande

;/!,* t--q(rrL &-w l'^*/
Möte s sekrete rare

Alexander Ähman Halcl
Ju s te rare

lJina Knobloch
Justerare

Videla


