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1. Mötets öppnande
Vice ordförande Matilda öppnar motet kl. L8l.22. Anna väljs ti1l
mötessekreterare.
2. ,Justering av röstlängd
Samtliga l-edamöter har rösträtt,
yttranderätt.

Aysan har närvarande och

3. Godkännande av föredrag:ningsJ.ista
Mötet godkänner föredragning'slistan med ändringar.
4 . Eöregående mötesprotokoll
Frågan bordlägges. Föregående mötesprotokoll är färdigt
men har inte skickats ut.

och justerat

5. Adjungering'ar
Inga adjungeringar.
6. Presidiet informerar
a. Decharge
Anna är föredragande. Det ser ut som att vi kommer kunna klara av
att behandla 2011, 2Al2 och 2013 på årets dechargemöte. Det- finns
fortfarande lite oklarheter om ekonomin, förhoppnrngsvis kommer
detta att klaras upp snart. Styrelsen kommer at-t 1ägga fram ett
förslag om att bordlägga punkter från 2074, 20L5 och 2a16. Dessa
kommer att behandlas uncler ett extrainsatt föreningsmöte senare
under terminen. Vi kommer att välja ordföranden för 2aLL, 2AL2 och
2013 tr11 sakrevisorer.
Anna skickar ut harrdLingar senast imorgon.
b. Beslutspunkt: seniorer
Anna är föredragande. Vi har inte valt in senrorer sedan 2A72 men i
och med att åren 207L, 2012 och 2013 kommer att behandlas under
årets dechargemöte kommer vi att kunna välja in seniorer för 2AL3.
Vi har börlat med hårdare riktlinjer
för att irli invald. Anna
föredrar för vifka nomineringar som inkommit.
Styrelsen kom fram tilf

årets nomineringar.

c. Förmöte decharge
Anna är föredragande. Ett förmöte till

decharge kommer att håflas
L2/3 kl. 15:00 på Gula Villan där vi kommer att qå igenom de punkter
som tidigare har bordlagts. Eftersom HumF inte har haft sakrevisorer
kommer mötet att agera revisorer. Ebbe Nyman och Christian hå1ler i
mötet. Det är bra om alla kan komma.
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d. Propositioner
Anna är föredragande" Prcpositionerna som styrefsen kommer att 1ägga
fram är budget 201-/ och verksamhetsplan 2071. Christian har gjort
små ändringar sedan vi-nterkonferensen, förvalt-ningen ska granska
dessa en qång ti11 innan hancllingarna skickas ut imorgon.

e. Stipendienämnden
Matilda är föredragande. Det har bör;ar komma in ansökntngar tiLl
båda stipendierna. Styrelsen behover skapa en valberedning, denna
kommer att bestå av inspektor, presidiet samt en efler flera
styrelseledamöter. Erik, Veronica och Johan väljs att sitta i
stipendienämnden

de

.

Ett möte kommer att hållas efter sista ansökningsdag 31:a mars.
f. öppet hus
Anna är föredragande. Su anordnar öppet hus L5/3 14:00-18:00. Dagen
är riktad mot qymnasiestudenter.
Anna tror atL vi förväntas stå med kåren och prata om vår
verksamhet" KM kan inte vara med på grund av födelsedagspuben samma
dag.Vem från föreningen viIL vara där? Jasmin kan närvara. Johan
kanske kan. Information från kåren borde komma snarast.
g. Fanzine Ordförande
Matilda är föredraEande - Studentrådet för fitteratur
och idehistoria
håller på atr- starta upp ett fanzine, det kommer att vara en tryckt
tidning med texter och annat inskickat av studenter. Matilda uppdrar
PRU att kontakta studentrådet och föreslå att en eventuell
releasefest för fanzinet kan håflas på Gula Viflan. Veronica får i
uppdrag att ta kontakt med studentrådet för att se om dem eventueltt
skulle vara intresserade av att bli en sektion hos HumF.
h. Humanistdagen
Anna är föredragande. Rapport från förmötet om humanistdagen förra
veckan. HumE kommer att hål1a i ett alumnsamtal. Veronica mejlade en
Anne Larsson, gammaL fedamot i HumE för att fråga om hon skulle
kunna tänka sig ställa upp tafare. lnget svar än så länge. Anna har
mejlat HumFak med beskrivning av eventet. Styrelsen får i uppdrag
att höra sig för om vilka alumner som skulLe kunnas tanka medverka.
Anna har fått en Lista med tänkbara personer, PRU kontaktar dessa.
ha ett bokbord under dagen, ca L2:0a-16:00.
Johan och Anna närvarar. Det är bra om vi är flera där.
Eftersom humanj-stdagen är en onsdag kommer den onsdagspuben att
hållas i samband med humanistdagen. "Humanistpuben" kommer därför
att oppna redan kl 16:00.
HumF kommer även at--t
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i. Arkivarie
Matilda är föredragande. Kontakt har tagits med en arkivariestudent,
hon kommer att arkivera HumE:s saker under de två första veckorna i
;un1.
j. HemJ-ig punschafton
Anna är föredragande. Ett frackevenemang kommer att annordnas för
speciellt inbjudna i jr-rni, bland annat för att- HumE ska ha ett
evenmang med frack som klädkod, för att ha ett tillfälle
att hylla
punschen och för att fira att vi förhoppningsvis kommer att vara
klara med dechargehärvan. Veronica gör en ugglemask.
Paus för middag k1. 19"05
Tanvir Mansur dyker upp under pausen och pratar om hur HumE såg ut

under hans tid.
Mötet återupptas kl. 2A.13
k. Lärarrummet
Anna är föredragande. HumF har skrivit ett kontrakt med kåren
angående färarrummet. Samordnare för lärarstudenter som håller i
eventet får endast vara på Gula VilLan mel1an kl. 9-15 på torsdagar.
fnformationsansvariga får gärna marknadsföra på sociala medier och i

nyhetsbrevet.
1. Rapport från HTS i Lund
Anna, Matilda och Jasmin var nere i Lund på deras Lunära Högtid.
Ett eventuelft nätverk för humanistkårer,/förenrngar diskuterades
under helgen och kan kanske komma att startas upp under året.
m. Rapport från Finland
Christian var i Helsingfors hos Nylands Natron och fick medalj. Det
var rol-igt. Han missade även flyget hem, det var mindre roligt.
Chrrstian hä1sar att det- var "mycket fest-."

7.

HumF KM

Pubarna går bra men det- är fortfarande lite dåligt med arbetskraft
KM. Från och med nu kommer puben att stänga kl" 24:00.

i

a. Förpubar
Erik föresLår konceptet "förpubar", att sektionerna och
programutskottet kan få orclna verksamhet timmarna innan puben (ca
L6-L9) för att underlätta både för sektionerna och för
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klubbmästeriet. På detta sätt kan till exempel en sektron ha ett
evenemanq utan att känna alltför
stor press på sig att- ha en
helkvä1I sj a1va.
För klubbmästerret skul1e detta även hjä1pa eftersom vi då kommer
kunna fånga rrpp de studenter vars lektion slr-rtar k1 . 16 och som vill
puben redan då. Styrelsen är mycket positiv ti11 detta
komma tili
I OI 51d(J

.

b. Marknadsföring av evenemang
vifl c7ärna att målgruppen för marknadsförrngen av evenemang på
Facebook rlktas ti11 ca 1B-30 år. Informationsansvariga fixar detta.

Erik

8. Husutskottet
a. Akademiska Hus - uppdateringr
Nödutgångsdörren byttes ut under förra veckan. Kökets väggar och tak
är färdiqmålade. Akademiska hus har fått en lista över saker vi
önskar få fixade. Aysan har även lagat dammsugaren. Anna, Matilda,
Christian och Aysan städade delar av kansliet urLder förra helqen och
åkte iväg och slängde gamla saker och hämtade även upp nya möl:fer.
b. Hämta möbler
Anna har budat hem en soffgrupp, denna måste hämtas under helgen.
Aysan och Christian hyr en bjl och hämtar den.
c. Städdagar
En vårstådning kommer att ske under en helg i april e1ler maj. Aysan
har gjort en doodle som styrelsen kan fy1la i för att hitta ett
datum.

d. Tekniker
En tekniker har varit på Gula Villan och trttat på ljudet,
pro;ektorn och kablarna i baren/saLongen. Han har gett ett uttalande
om vad som behöver göras och vad det skulle kosta. Eörvaltningen ska
tit-ta på of ferten.
9. fnformationsutskottet
Jasmin är föredragande. Hon har varit i kontakt nLed Dramaten som har
ett erbjudande om rabatterat pris för medlernmar. De vrll att bara
HumF-medlemmar ska få t-a del av rabatten. Just nu är det lite
oklarheter om hur detta ska genomföras. Eörmodfigen kommer en kod
att skrivas i nästkommande nyhetsbrev. Detta kommer även att tipsas
om på facebook.
Nyhetsbrev kommer att skickas ut denna vecka. Alla kommande
aktivrteter ska rapporteras in til1 Jasmin senast torsdag 15:00.
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s Photoshop-konto kommer 3ll flr.rslutas då informationsansvariga
använcler ett annat program som är gratis och enklare.
HumE-:

Jasmin 1åter hälsa att om någon rzil1 ha marknadsför:ing av sina
evenamng elfer ändrinq av marknadsföring som gjorts går det l:ra att
säga ti11 henne.

10. Programutskottet
Technokvällen "Open Decks" hålls torsdag den 2/3. Erik är STAD under
kvälJ-en. Alexander har fixat ett DJ-bord med all utrustning.
Lite andra före1äsningar och temakvällar är på gång.
fiimizisningar ska anordnas kan kårforeningen Cinemondo kontaktas
för att använda deras filmlicens. Johan ska titta på vad det skulle
kosta att ha en egen licens för HumF.

Om

11.

Sektioner
a. Crafterschool
Crafterschool vi11 ha ett evenemang snart
dem har en förpub.

Veronica ska föreslå att

b. PEPP
lnget nytt har hänt.
c. SAMI
Inget nytt har hänt.
d. Sällskapssektionen
Sällskapssekt.ion-^n konuner att hålla i en spelkväll

den 20:e mars.

e. ÄrIing
Inget nytt har hänt.
f. Kroki
En av krokins arrangörer aL väldigt jobbig, han har bland annat
tagit sig friheten att starta en egen mejladress speciellt för Humfs
kroki utan att fråga sektionsledaren innan och är i allmänhet mycket
otrevli,3 att kommunicera med. Veronica har bett honom att irrte vara
med }änqre.
F'örsta krokitil-Lfället

hå11s den 9: e mars.

g. Modest
Modest planerar att hålla i en "alumnkväll" inom en snar framtid.

\$

h" Ewentuella nya sektioner
Veronica har försökt ta kontakt med "teatersektionen" som startades
förra terminen men som inte varit aktiv al1s. Hon får inga svar
hittil1s.
L2.

öMÄ

a. Rapport från Åbo Akadernis Studentkår
Alexander och Em1lia var i ÅUo på Åbo Akademis Studentkårs årsfest
Det var trevligt,
Emilia höl1 tal.
b. Födelsedagsmiddag
Ett Eacebook-evenemang har skapats och pLanerinqen är igång. Men det
går lite segt, bland annat eftersom priset för sittningen har sänkts
frän 400:- trfl 300:-, vilket har: försvårat att hitta en
caterrngfirma.
Inbjudnlngar till vänföreningar har inte gått ut än. Detta måste
göras snarast !
c. E'akuJ.tetsmiddag
Anna har haft med kontakt med Henric på HumEak och kommit överens om
ett antal försIag på datum för fakultetsmiddagen. Styrelsen kommer
överens om att håI1a middagen den 30:e mars kl. 18:30. Anna skrckar
ny inbjudan tl}L HumFak.

13. Externuthyrningar
a. E].ise Eriis Mo].in L7/e
b. Tanvir tlansur 8/4
AlIa uthyrningar godkänns av styrelsen. Anna undersöker personal
L4. fnbjudningar
a. 22/4 ME. 140-årsba1
Balen kostar 1200 sek. Matil-da: "Så ;ävla ori-mligt".
15. Under mötet väckta frågor
Inga frågor.
16. Mötets avslutande
Christian häfsar att han tycker
Matilda avslutar mötet kl. 2L:78

om

aIl-a jättemycket

Juste ras

Matilda Kj ellqvist
Ordförande

Videl-a

Anna Böriesson

Sekreterare

