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1. Mötets  öppnande

Vice  ordförande  öppnar  mötet  kl  18 :12.

2. Justering  av röstlängd

7 st röstberättigade.

3. Godkännande  av föredragningslista

Mötet  godkänner  föredragningslistan

4. Föregående  mötesprotokoll

Bordlägges.

5. Adjungeringar

Veronica  Fagerstedt  inadjungeras  med närvaro - och yttranderätt,

6. Presidiet  informerar

a. Diskussionspunkt:  kormnunikationspo1icy

Diskussion  om hur  ansvaret  skall  fördelas  vid  kommunikation  i
sociala  medier.  Fråga om huruvida  detta  skall  tas upp till  beslut
godkänns  av mötet.

Presidiet  föreslår:

att  ett  policydokument  upprättas  som specificerar
informationsutskottets  ansvar  för  extern  kommunikation  (inkl
kriskommunikation)  men att  alla  externa  svar på kritik  etc behöver
gå genom presidiet.

Mötet  godkänner  förslaget.

b. Höstmöte  13/10

Höstmötet  var ovanligt  välbesökt.  Valberedning  valdes,  3 personer.



c. Diskussionspunkt:  Spendrups  föreningsbidrag

Diskussion  om hur föreningsbidraget  kan användas.  Föreslås  social
aktivitet  som tack  till  alla  som engagerat  sig,  utanför  gula
villan.  Idäer  och förslag  skickas  till  presidiet.

d. Rapport  från  Campusrådssittning  15/10

Det var  en väldigt  lång  sittning  med relativt  många gäster.  FEK
och de andra  föreningarna  upplevs  ha fått  en närmare  relation.

e. Rapport  från  Möte om humanistdagen  2017 12/10  + 19/10

Jasmin  är  föredragande.

Planeringsgruppen  skulle  gärna  se att  HumF har lunch  på villan
12-13  mellan  de  olika  seminarierna.  Vidare  vore  det  bra  om
HumFak-alumner  kan komma på denna lunch  för  att  prata  mer
avslappnat  med studenterna.  I övrigt  lyftes  inte  mycket  om HumF:s
roll  i sammanhanget  men detta  b6r  göras  i framtiden.  Den 1 : a
onsdagen  i april  föreslogs  bli  fast  årlig  humanistdag  hädanefter.

f.  Rapport  från  Möte om kårnyckeln

Johan  är  föredragande.

Mötet  ledde  inte  till  någon överenskomrnelse.  Nytt  möte är satt  den
31/10.  HumF begärde  initialt  33% av potten.  25% vore  dock mer
rimligt  och mer än nog om vi  får  till  det.

7 . HumF  KM

Erik  H är  föredragande  i KM:s  ställe.

Pubarna  går väldigt  bra,  men ojämn möblering  är ett  hinder  som
behöver  lösas.

Halloween-tema  den 26/10,  välplanerad.  Hjälp  kommer behövas.
Den nya öppettiden  ar en bra idä,  men kräver  mer av KM generellt.
Mer personal  behövs.  Förslagsvis  kan KM stänga  villan  tidigare.
Britta  kollar  med KM hur det  har gått  med de maillistor  som de har
fått  .

Felicia  kollar  upp hur det qår med eventuella  nya högtalare.



a. Byte  av kortbeta1ningssystem

Johan  och Christian  rapporterar  att  en
från  Onslip.  Beräknad  leveranstid  7/11
avtalet  innefattar  3 månaders  provtid,
bindningstid.

8.  Husutskottet

ny kortmaskin  är beställd
och  framåt.  Observera  att

därefter  3 ( ! ) års

Jasmin  är föredragande.

Diverse  reparationer  är beställda;  spegel,  ytterdörr  m m.

a. Städhelg  26-27  november

Jasmin  ska höra  av sig  i ambassadörsgruppen  på Facebook  om extra
hjälp,  Även ormnålning  av Stockholmsrummet  är planerad  i samband
med detta.  Skadegörelse  på ena gästtoaletten  behöver  åtgärdas
provisoriskt  på något  sätt.  Mötet  innan  städningen  bör  besluta  om
eventuella  nödvändiga  inköp.

b. Golvläggning

Påbörjas  den 28/11.  Inget  nytt  att  rapportera.

c. Byte  av nycklar

Jasmin  har blivit  rekommenderad  att  köpa kortläsare  för  1600
kr/månad.  Vi behöver  underlag  från  andra  föreningar  främst  SF for
att  ta beslut.  Jasmin  mailar  om detta  och återkopplar  inför  nästa
möte.

9.  Informationsutskottet

Felicia  är  föredragande.

Ytterligare  profilprodukter  är på väg,  bl.  a.  tygpåsar.

a. Infobord  DIK 26/10

Hus F plan  3 är bokat  12-16.  Det vi kan  lära  oss av senaste
tillfället  är att  alla  som står  där bör ge samma information.
Johan,  Felicia  och Britta  (1 timme)  har  möjlighet  att  komma.



b. Kostnad  för  inköp  av tr65or

Kostnad  beräknad  till  150:-  för  de som jobbar  i KM. Medlemströjor
bör i nuläget  inte  sä5as  då de som beställts  är föreningens
personalkläder.  En alternativ  medlemströja  skulle  kunna  tas  fram.

10.  Programutskottet

Krokin  ges just  nu varje  vecka  vilket  uppskattas.  Senast  väldigt
lite  folk  men flera  personer  kommer varje  gång.

a. Föreläsningar

Dagens  föreläsning  gick  bra.  3 föreläsningar  till  är planerade
under hösten,  nästa  21/11.  Bättre  framförhållning  till  nästa  qånq
med affischering.

11. Sektioner

Loke  är föredragande.

ÄrLing  har i sociala  medier påstått  att  de ska ha ett  event  på
Gula villan  men ändrade  detta  efter  att  Loke hörde  av sig.  I
övrigt  är de intresserade  av att  anordna  något  hos oss en annan
gång  .

Fråqa om sektionsbidrag  kan qå till  mat,  t.ex.  500 kr per termin.
Detta  kan diskuteras  i samband med budgetplanering.

a.  Crafterschool

Veronica  meddelar  att  många är väldigt  intresserade  av att
fortsätta  efter  senaste  tillfället.

b.  PEPP

PEPP har inte  återkopplat  men är intresserade  av att  ordna  fler
evenemang.

c.  SAMT

Inget  att  rapportera.



d. Swing

Inget  att  rapportera.

Felicia  utjusteras  kl  19:37.

e. Eventuella  nya sektioner

Inget  att  rapportera.

12.  öMÄ

a. Ugglemiddag  19/11  + ugglepris

Matilda  rapporterar  via  Johan:
Middagsplanerna  är i full  qånq,  anmälningar  har inkommit.
Planer  finns  på att  etablera  mer varaktigt  samarbete  med
cateringfirma  med bättre  pris.

Sista  dag för  nominering  till  priset  är den 2/11.

b. Seniorsmiddag?

Inget  att  rapportera.

13.  Externuthyrningar

a. Nytt  hyresavtal

Christian  är föredragande.  Anna och han håller  på att  qöra  det
sista  på avtalet.

14.  Inbjudningar

a. Nylands  Nations  gäddfest  29/10

5 från  styrelsen  åker  hela  helgen,  Emilia  Nygård  åker  lördagen.

15.  Under  mötet  väckta  fråqor

Felicia  justeras  in  via  telefon  kl  19:46.

Presidiet  föreslår:

att  hålla  valmötet  torsdagen  den 1:a  december.

Motet  godkänner  förslaget.



Felicia  justeras  ut kl 19:50.

SNNC har erbjudit  alla  föreningar  att  köpa max 8 lådor  av deras
öl.  Britta  beställer  8 st.

Christian  vill  foga  till  protokollet  att  han tycker  om alla
väldigt  mycket.

16.  Mötets  avslutande

Vice  ordförande  avslutar  mötet  kl  19:55.

Justeras
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Britta  Ols-son

Möteso  rdfö  rande

Johan  Lindal

Mötesse  kre  te  rare


