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1. Mötets öppnande
Ordforande Anna förklarar

motet öppnat 1B:41.

2. Justering av röstlängd
Samtliga 7 närvarande ledamoter samt 1 närvarande via telefon är
röstberätLigade.
3. Godkännande aw föredragnings1ista
Styrelsen godkänner föredraqningslrstan

med ändringarna punkt 6e och

öd.

4. Eöregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll for styrelsemöte 21/A3 Läggs till
handlingarna.
5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
6. Presidiet informerar
a. Kandidatceremoni
Matilda är föredragande. Hon har gjort inbjudnlngar tr11 ceremonin
och kommer att skicka ut dessa r veckan.
b. Kårwa].et
Anna är föredragande. Kårvalspub under kårvalsveckan vecka L1
diskuteras. Presidiet uppdrar KM att kontakta kåren för drskussion
om detta.
c. Studiesocia]. loka1
Anna är föredragande. Kåren vi.I 1 veta vad HumE'tycker om att kåren
öppnar upp en studiesociaf lokaI på campus under onsdagskvällar.
Christian tycker att det är en bra id6 då det kan dra mer fol-k ttlt
campus.

Samtidigl- diskuteras det ifatl det är gynnsamt om fokalen är öppen
varje vecka elf er om det drar folk från gula vill-ans pr-lbar.
Paus för middag kL. 1B:57.

Mötet återupptas kl. 19: a4.
Jasmin adjungeras rn kl.

19:04

d. Stipendienämnden
Matrlda är: föredragande. Barbro, Anna, Matilda, Johan cch Veronica
är årets stipendienämnd. Nämnden kommer att sammanträda nu på onsdaq
den L2/4 kl. L7:00.
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e. Gummiudden
Mötet diskuterar årets mott-agare. Erik har nominerat Alice
Kuhnke. Anna nominerar Anna Klnl-rerg Batra/Nya Moderaterna.

Bah

Erik adjungeras in per telefon kf. L9:L9
Styrelsen beslutar
att tilldela

Al-ice Bah Kuhnke Gummiudden 2aL'7

Presidiet uppdrar Christian och Erik att finslrpa
7.

motiveringen.

HumF KM

Onsdagspubarna går bra.

a. Valborgspubrundan
HumE kommer inte att sälja valborgare i år. Matilda har kontaktat
säkerhetsavdelning och fått information om hur vi får spärra av på
framsidan.
Erik adjungeras ut kL. L9:22
8. Husutskottet
a. Myror
Matilda är föredragande. Det finns myror i baren och köket och vi
bör se över mö;ligheten att införskaffa myrgift, alla måste vara
ordentliga med att torka av och plocka undan mat.
Det är problem med tjudsystemet vj.lket många qäster har klagat på.
Detta måste fixas snarast/ Aysan undersöker saken.
9. Informationsutskottet
Det finns nu en sida på engelska på hemsidan.
En Iista om vad som behöver förbättras på hemsidan efterfrågas
Jasmin. Ett möte för detta ska ordnas med presidiet.
Vi diskuterar olika mallar för KM, PrU och sektioner.
att kommunikal-ionen utåt är enhetlrgt.
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Det är viktiqt

Nyhetsbrev skickas ut på fredag. Info skickas in senast torsdaq
eftermiddag.
Nya flyers

10.

till

HumF

är beställda.

Programutskottet
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2 förelasningar är inplanerade, -lB och 2l april
PrU att servera tacos till
före1äsningen.

Den 2L;a planerar

j Iigheten att anorclna en "ragg'arsittning".
De1- är
int.e säkert hur denna kommer att utformas och är fortfarande i

PrU diskuterar

mö

tankestadiet.
Ett event liknande Open Decks som hölls tidigare i år planeras i
PrU, preliminärt runt den 4-5 maj. PrU efterfrågar fler som jobbar
under det eventet då det bl-ev underbemannat- under senaste gången. I
framtiden bör det vara absofut minst 6 som iobbar/ men hefst fler.
EventuelLt kommer inträde att tas.
A.

ABF

Anna är föredragande. Arbetarnas bildningsförbund har genom senioren
Tanvir Mansur informerat om att HumE kan söka bidrag och gå kurser
genom dem. Eftersom ABtr kan tolkas ha politisk
koppling kan ett
samarbete med ABF bryta mot stadgan. Presidiet rrppdrar PrU att
undersöka saken.

11.

Sektioner
a. Crafterschool
Inget nytt har hänt.
b. PEPP
Inget nytt har hänt.
c. SAMI
lnget nytt har hänt.
d. Sällskapssektionen
Inget nytt har hänt.
e. Är1ing
Inget nytt har hänt.
f. Kroki
Ett tillfälLe
är inpJ-anerat cien 27: e april.
g. Modest
Modest planerar en föreLäsning under maj och mö;ligtvis

nåqot annat

evenemang.

h. Eventuella nya sektioner
Inget nytt har hänt.
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L2.

öMÄ

a. Valborgslunehen
Inbjudan ti11 Valborgslunchen är skickad, 12 medlemmar har anmä1t
sig hittills.
Presisidet informerar om att styrelsen kan komma att. bli kontaktade
av personer som vill gå på lunchen men inte fått någon inbjudan.
Styrelsen kan då hanvisa dessa personer vidare till presidiet.

13. Externuthyrningar
De senaste uthyrningar har gått bra/ om än med vissa klagomå1 och
önskemål om rabatt. Inga nya förfrågnrngar har inkommit.

L4. Inbjudningar
a. Uppsala vårbal 2O/5
Presidiet undersöker hur hur många biljetter

HumE

tilldelats

15. Under mötet väckta frågor
Motet diskuterar externuthyrnrngar och ifa1l de är gynnsamma i
jämföre1se med energin det tar att administrera dem. Christian
informerar att de drar in mycket pengar.
christran meddelar att han tycker om hela styrelsen jättemycket.
15. Mötets avslutande
Ordförande Anna förkfarar mötet avsfutal_ 20: 00
Justeras
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