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1. Mötets öppnande
Ordförande Anna öppnar mötet kl. 1B:18.
2. Justering aw röstlängd
Samtliga ledamöter har rösträtt,
yttranderätt.

Aysan har närvarande och

3. Godkännande av föredragningslista
Mötet godkänner föredragningslistan med ändringar.
. Eöregående mötesprotokoll
Erågan bordlägges. Föregående möt-esprotokoll är färdlgt
men har inte skickats ut.
4

och justerat

5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
5. Presi-di-et informerar
a. Kandidatceremoni
HumF funderar på att anordna en ceremoni för de studenter som tar
kandldatexamen. Detta finns för närvarande inte och universitet
verkar inte vara på gång att starta upp något sådant, det anses för
dyrt. Det verkar dock finnas en efterfrågan hos studenterna. Matilda
har pratat med studentavdelningen om hur många studenter som tar
examen vid HumFak under juni månad. Det rör sig om ca 250-300
stunder per termin. HumE har diplom som vi kan skriva ut. Matilda
tycker att alla ska vara välkomna men att icke-medlemmar ska betala
mer än medlemmar. Anna tycker att bara HumF:s medlemmar ska vara
välkomna. Kårens studiebevakare för HumFak har skickat en Irsta över
kontaktpersoner på institutionerna
som Matilda ska kontakta.
Styrelsen föreslår att ett mejl- ska skickas ut till
studenter om att
HumF ska börja med en kandidatceremoni för att uppmuntra tilL att gå
med i kåren + HumF. Detta måste i sådana fall göras så fort som
möj I igt .
Det är problematiskt att studenter inte verkar ha någon ko11 på vad
studentkortet erbjuder och at-t de kanske inte har blivit medlemmar
på grund av att dem inte fått nog med information.
Matilda undersöker frågan mer och återkommer ti11 nästa möte.
b. Fika til]-

fakulteten

Dekan Benqt Noven har kontaktat presidiet och undrar om fakultetens
skulle kunna höja sitt brdraq trff HumF i utbyte mot att vi ordnar
fika trLl deras möten under året. Detta istälfet
för att vi ska

-N

d)

fakturera dem för varje tjllfälle.
pengar det skufle röra sig om.
7.

Christian ska räkna på hur mycket

HumE KM

a. Instagtram
KM har diskuterat internt om att de måste b1i bättre på att
kommunicera sina teman samt om pubverksamheten alfmänt. När KM hade
teamburlding I lördags gick Erik med på att KM skulle skapa ett eget
instagram-konto. Informationsutskottet har haft synpunkter på detta.
Erik har pratat med presidiet och kommit fram tilf att deL var en
dålig ide. KM kommer att ta bort det kontot och kommer hädanefter
att använda HumF:s egna instagram och lägga upp b1lder genom den.
b. Temapubar
har gjort en lista med tema för terminen. Bland annat broken
hearted, mean girls , grrl por^/er , 3-ärskal-as, japan, prog/punk-kväll,
l-ågstadiedisko, etc.
KM

KM kommer

också försöka att lägga upp evenemangr för nästkommande pub

under onsdagspuben.
Alfmänt så går pubarna bra, försäljningen av sprit har också gått
bra. Öppettiderna är något för 1ånga för KM.
Däremot har KM varit lite dåliga på att städa efter pubarna. Detta
är på grund av att det är för få engagerade.
Hela styrel-sen är dock dåliq på att städa efter sig.
8. Husutskottet
Den nya tvättmaskinen och torktumlaren levereras på tisdag.
Akademiska hus kommer på fredag den L1 /Z och ska börja måla om
köket, väggarna och taket. Dem ska vara klara inom en vecka.
Nycklarna i huset har bytts och hela styrelsen har hämtat ut sina
nya nycklar.
Aysan har haft kontakt med olika tekniker som ska titta på Ijudet,
projektorduken och kabelhärvan i salongen.
a. Städdag
En städdag kommer att ordnas i april. Som vanliqt är det en hel
he1g. Aysan gör en doodfe för att bestämma datum.
9. Informationsutskottet
Informationsutskottet efterfrågar
nyhetsbrevet.

aktiviteter

som ska in i

a. Lektionsinhopp
Matilda har prataL med kårens studiebevakare för Humanistiska
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Fakufteten om att lektionsinhopp kommer att ske. HumE kommer att
fö1ja med på dessa. Matilda inväntar infcrmation om datum.
Programutskottet
a. Utvärdering aw filmkväI1
Filmkvällen gick bra, ca 2a personer kom. Gästerna verkade nöjda och
dem från styrelsen som var där tyckte det var mycket roligt.
Vissa qäster gick efter första filmen (av två).
presidiet påpekar att det var något stökigt på vil-1an efter kväI1en.
PRU ska bättra sig.
10.

b. Föreläsningar
Inga föreläsningar på gång just nu.
Rainbows har hört av sig och vill

ha pub,

PRU

kollar på datum.

11.

Sektioner
a. Crafterschool
Crafterschool pratar om att ett evenemang snarast. Veronica tittar
på datum.
b. PEPP
Inget nytt har hänt.
C. SAMT
Inget nytt har hänt.
d. Sällskapssektionen
Inget nytt har hänt.
e. Kroki
Krokin skulle vilja

sätta igång igen. Veronica tittar

f. Ärling
Ärling har avbokat sitt

på datum.

evenemang den 24/2.

g. Eventuella nya sektioner
och Genusvetenskap) har kontaktas
ERG (Etnologi, Religionshistoria
och skulle vara intresserade, men dem är väldigt aggressiva i sin
kommunikation och är väldigt oroliga av att behöva vara ansvariga
för lokalen. Veronica fortsätter att försoka lugna ner dem och
övertala dem att gå med.
L2.

ÖMÄ

a. Utwärdering av recentiorsmiddagt
Recentiorsmiddagen i helqen gick vä1digt bra, ca 50 studenter och

dN

alla var väldigt nöjda. Några mindre problem med tifl exempel frysen
och när det kom tilf att placera ur- alkohoffritt
och den alternativa
maten.
Anna för fram att bordsplaceringen aldriq

får röras när den är klar.
för styrelsen att städa

MatiLda framför att det är obligatorisk
dagen efter.
Fotografen tog lite för få bilder, både under middagen och efter
middagen. Delvis på grund av att hans plats flyttades på i sista
sekund så att han hamnade i mitten och hade svårt att stä1la sig upp
för att fotografera. Förhoppningsvis kommer de bilderna han tog att
vara bra.
En förbättring måste ske med hur vi hanterar gästerna som inte dyker
upp.

Presidiet

ska titta

på hur vi ska kontrollera

att affa som kommer är

medlemmar.

Vänförenings-mejlen fungerar inte, presldiet

tlttar

på detta.

b. Fakultetsmiddagr
Fakulteten har hört av sig och det föreslagna datumet fungerar inte.
Styrelsen föreslår den 7:e mars, den 23:e mars elfer den 30:e mars.
Presidiet återkopplar till
fakulteten.
13.

Externuthyrningar
a. Lydia Wistisen 31/3
b. Wikimedia Sverrge 22/4
c. Cafle Börstell L/6

Alla uthyrningar godkänns av styrelsen.
L4.

Inbjudningar
a. 7/4 NF Cocktailparty

15.

Under mötet väckta frågor

a) Humanistdagen
Fakultet-en har kontaktpersonsträff inför Humanistdagen kl. 10 den
L5/2. Anna och Alexander går på det.
b) SEAD-utbildning
Anna har fått information om när STAD-uLbildnrngen kommer att
hå1fas. Följande datum gä11er:

§

Måndag den 6 mars kl. 15.00 - 20.00
Måndag den 13 mars kI.15.00 - 19.30

§

Alla ur styrelsen som vi1l gå måste meddefa Anna detta senast på

(,(

Ås

fredag. Erik hör med

KM

vilka som vill

Så. Anna anmäfer alla som ska

qå.

c) Nya soffor
Aysan och Matilda har varsin soffa som de vilL skänka till
HumF.
Aysan, Matilda och Anna kommer att spendera den 19/2 med att hämta
dessa samt slänga gamla saker.

L6. Mötets avslutande
Christian meddelar att han tycker mycket om alla
Ordförande Anna avsl-utar mötet kl . 20:2L
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