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1. Mötets

öppnande

Ordförande Anna öppnar mötet 78:20

2. Justering av röstlängd
Mötet fann att samtliga närvarande har rösträtt
3. Godkännande av föredragaeingslista
Mötet godkänner föredragningslistan.
4. Föregående mötesprotokolt
Erågan bordfades.
5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
6. Presidiet
a. Beslutspunkt: Firmatecknare
Styrelsen beslutade
att välja ordförande Anna Börjesson, vice ordförande
Matilda Kjel1q.7ist Videla och skattmästare Christian Bratt
till
Humanistiska föreningens firmatecknare för
verksamhetsåret 2011. Firmatecknarna tecknar två i
förening
b. Informationspunkt: Entlediganden
Eiona Yeung entledrgar sig från posten som vice skattmästare
med omedelbar verkan.
Danica Lundin entledigar
med omedelbar verkan.

sig från posten som sektionsledare

c. Beslutspunkt: Vinterkonferens 2017
Styreslen beslutade

att förläqga Humanistiska föreningens Vinterkonferens
tj11 helgen vecka 4, 21-29 januari 20L1
d. VäIkomstveckor L3-26 januari 2017
Välkomstpub i.o.m. pubrunda fredag 13:e. Representation på
Gula ViIIan bör prioriteras. Den 16:e är det terminsstart,
välkomstdag internatj-onella studenter. Täft: mån-ons

N

(16-18:e), samarbetet med SUS ska betonas. pub ons 1B:e, hjätp
i baren kommer att behövas. Förhoppning orn att rekrytera
ytterligare tiIl kfubbmästeriet" Mycket marknadsföring i
socrala medier behövs
I

e. Diskussionspunkt: Medlemsrekrytering 2OLG
Det är viktigt att alfa hjä1per till med att aktivt rekrytera
medlemmar. Genom socia.Ia media, under väfkomstveckorna och
allmänt under terminen.
f . Diskussionspunkt: Volontärer/ambassadörer
Rekryteral Namn * e-marl ska tas på alra som är intresserade.
Eunktionärer är studenter som ej sitter med i styrelsen men
som ändå engagerar sig. Att ha en förening som enbart består
av styrelse är inte att föredra.
g. Diskussionspunkt: Rutiner
Maifadresser för respektive utskott samt tillgång till
drive-appar ska ges. Skriftliga
överlämninqar från föregående
år är på gång. Byte av 1ås + nya nycklar gör att styrelsen
kommer att få nycklar sinom tirl .
Satsning för året: dokumentera det som görs I Skicka in rapport
på nåqra meningar ang. vad som har gjorts föregående månacl.
Styrelsemöte: a1ltid klockan 18, afltid mrddag. Matschema:
alla får ett styrelsemöte per termin, måndag ojamna veckor.
Preliminärt.
h. Diskussionspunkt: Datum för terminen
srAD-ut.bildning/' ansvarsfuLl dryckesservering. Troligtvis
samt L3/3" Datum kollas upp till nästa möte.
15/3 universltetet öppet hus. Mässa.
5 / 4 Humanistdagen. Arbetsmarknadsclag f ör humanister,.
seminarium, fördelaktigt att närvara.
Bestämrna datum för Dechargemöte kommer att göras på
vinterkonferensen .

6/3

7. Skattmästeriet
a. Informationspunkt: Budget
Bratt meddelar att "det går bra nu." Frågan tas upp mer
ingående på vinterkonferensen/ budget för enskild enhet osv.
Bratt förklarar hur pengar fungerar.
b. HumF slutar ta kontanter i baren

Ä.r
\dd$
rNY-

[p\'

Stora förändringar från föregående år. Erik föreslår att
kontanter tas emot under välkomstveckan pga. internationel-fa
studenter/ enbart kortbetalning efteråt.
8.

HumF KM

a.Välkomstpub 18 januari
Aktiviteter,
möjligtvis quiz?
Jasmin 1ägger fram förslag om att förbereda teman för pubar två
veckor innan, skicka ti11 SUS för gemensam kalender. Event ska upp
på sociala medier ca en vecka lnnan.
KM skuIle behöva nya affischer.
Gärna rattstavade. Erik
föreslår bättre visuelL kommunikation.

b. Välkomstpubrundan
HjäIp från styrelsen kommer att behövas under pubarna
första veckorna.
9. Husutskottet
Finns för ti11fä11et inget husutskott.
tillsvidare,
dock allas ansvar.

de

Rekryteral Presidiet tar vid

10. fnformationsutskottet
Presentation och bilder av nya styrelsen på sociala medier ska ske
snarast. Eotografi tas efter mötet.
11. Programutskottet
Har inte hänt så mycket. Finns en fista
en DJ till pub, Alexander har kontakt.

med ideer.

Finns möjligtvis

L2.

Sektioner
a. Crafterschool
Kommer att fortsätta.
F.örs1ag på att S1ås ihop med onsdagspub
vid ett trllfäl1e.
Har tankar om att skapa egen instagram.
b. PEPP
Ingen information att ti1lqå.
c. SAMT
Ingen information att til1gå.
d. Swing
Förkfaras inaktiva.
e. Ewentuella nya sektioner
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Erågetecken inför kroki; bör nLodereras, finns intresse av
ansvarig att fortsätta verksamheten. En gång i månaden vore
rimligt.

13.

öMÄ

a. Recentiorsmiddag
Datum skal1 bestämmas, snarastl Sittning bör marknadsföras.
Datum förslagsvls framlagt ti11 fredag L3/f. Bör ske under en
helg i februari, lördag rekommenderas. Ll/2 föreslås. Info och
ÖM pratar ihop sig. En plan för betalnrng vad gäller

sittningar

skall utarbetas. Paypal föreslås.

b. Födelsedagsmiddag
fyller 103 år den 16l31 Programutskottet ordnar
"pubkalas", middag preliminärt Iördag LB/3. Bör marknadsföras.

HumF

c. Fakultetsmiddag'
Planeras in vid senare tillfä11e.

Mindre ti11stäL1ning.

d. Campusrådssittning
Efter mars -

e. Cateringfirma
Catering Dlrekt: har kontaktats tidigare, möte för att avgöra
eventuellt framtida samarbete.
L4. Externuttryrningar
a. L6/L - Institutionen för kultur och estetik
b. 27/L - slsoFs ämnesråd
c. 4/2 - Richard .Iuh1in, accelerator
Alla tre godkänns av styrelsen.
d. Information om jobbtilJ.fäIlen
De som vill jobba på externuthyrningar
Facebook-gruppen

ombeds gå med i

.

15. Inbjudningar
Inga inbjudningar än så länge
a. Information om representationskonto
A1la i styrelsen får 1800:- att Så på sittningar

och middagar för.

16. Under mötet väckta frågor
Inga frågor.
L7.

Mötets awslutande
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Christian meddelar att han tycker välrligt mycket om al1a.
Ordförande Anna avslutar mötet klockan 19:46.
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