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1. Mötets öppnande
Ordförande Anna öppnar mötet k1. 19:08.
2. Justering av röst1ängd
Alla 13 närvarande st-yrelseLedamoter är röstberäLtigade"
3. Godkännande av föredragningslista
Styrelsen godkänner föredragningslrstan.
4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokolL för styretsemöte 13-14/6 ar int-e slutfört
och kan därför inte läggas till handlinqarna.
5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
6. Presidiet
a. Sångbok
Anna är föredragande. HumF planerar att föra samlnan en
sångbokskommrte där en ny sångbok för förenrngen ska planeras och
sam.rnanst-ällas. Det är månqa i styre-Isen som är intresserade av att
medverka i denna kommiten/ Anna kommer snart att kalla de som ar
intresserade tiLl ett möte.
b. Medlemskap i SUS
Presidiet påmrnner om atl- alla i styrelsen måste komma ihåg att
förnya sitt medlemskap i studentkåren för denna termin.
c. Avtalet med SUS
juni
I
skrev presldiet- under ett- förnyat samarbet-savtal avseende
medlemshantering och medlemsrekrytering med Stockhofms universrtets
studentkår samt Naturvetenskapliga förenrngen och
Samhälfsvetenskapliqa föreningen. AvLalet sträcker sig fram trLl 30
juni 2A2A.
- Stadgerevideringsgrupp
Anna är föredraqande. Anna har gjr:rt qrundarbetet för en revidering
av stadgan ocLr undrar vrlka i styrelsen som rril-L vara med i
stadgerevideringsgruppen och genomföra revideringen. De som anmäler
intresse är Johan, Alexander, Erik och Christian. Anna, Matilda och
Ebbe Nyman kommer att vara med och genomföra revi,deringen. Anna
konuner att kalla till
möte inom en snar framtid"
d

e. Terminens styrelsemöten
Styrelsen bestämmer att l-erminens st-yrelsemöten konmer att fort-sät-t-a
äga rum under måndagskrrallar på jämna veckor k1. 18:00.
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f. Planering inför välkomstveckorna
Anna är föredragande. ALla i styrelsen har rnte skrrvit- under
doodlen inför välkomsl-veckan, Anna ber folk att göra det fort.
25 ar-rgusti är den första och den mest intensiva dagen då både
Välkomstdagen och Orientaf-ion Day äger rrrm. Ärzen HumF: s eqna
värkomstfest aqer rum samma kväfl och alla som kan hjalpa ti11
behörrs

.

2B-3C augustr kommer SUS ha ett informationstä1t

vid tunnelbanan där
vi också ska sta så mycket som möj1igt och informera orn föreningen.
30 augusti är det pubcrawl på campus där HumE ska delta, det är bra
närvarar och ant-inqen jobl:ar el1er praLa med
nya studenter och sprider information om HumE.
om så många som möjligt

Meet&Greet med HuniF äger rum den 4:e september och den första
onsdagspuben för terminen, med tema "Meet a swede" kommer: att hållas
den 6:e september.

Matilda adjungeras in 19: 59.
7. Skattmästeriet
a. Bokföringr
chrrstian arbetar för att t{umF ska kunna lägga ut bokföringen på en
extern firma. På grund av kostnader så är det oklart än vad som är
bästa alternativet,
Christian kommer därför att kolla vidare pa
detta. Budgeten ser stadig ut, det ser ut- som att det kommer att bli
en större omsättning detta år.
chrrstian
8.

har även hunnit ikapp med l-rokföringen for 2afi " Hurra!

HumE

Klubbmästeri

Erzenten på Facebook för de kommande pubarna kommer upp så fort
mö j liqr-.

som

a. Campuspubrunda
Pubrundan äger rum 30 augLlsti och HumF- har en vanliq pub, vi har
inget eget specrellt- tema för den egna puben.

b. Terminens första pub
Puben äger rum den 6:e september och temat är "Meet a Swede". Den
syflar till att utländska stuclenter som kommer trlf HumE ska fa -on
lrten rnblrck i Svenskt kultur m"m" DeL diskut-eras ar-t det ska
säl;as en silltallrik
med en snaps tilL under puben samL appelpa;.
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c. Förpub Institutionen för kultur och estetik 5 september
Instrtutionen för Kultrrr och estetik kommer att ha en förpub for
sina studenter den 6:e s-optember. trril< jol:,bar under evenemanget. Det
bLir Iiknande arrangemang som förra gången instrtutionen anor:dnade
€^rn1111
rvrvuv.

9. Programutskottet
a. Vålkomstfest
Alexancler är föredragande. PrU har planerat inför väLomst-festen som
äger rum den 25:e augusti. Det uppskattas om så många som möjligt
kan komma kvällen innan för atl- förbereda en dei med ti1l exempel
stängsel runt gräsplanen. Flera DJ:s år bokade för att komma och
spela musik. Det har uppstått ett problem med högtalarna, det- behövs
stativ och kablar för Ijudsystemet som kostar ungefär 1600 kr.
Styrelsen godkänner dessa inköp. Alexander är ansvarit; för att dessa
gö r s -i nnan va I korns L Ies r-en .
b. HumE Meet and Greet
HumF Meet and Greet kommer att äga rum den 4:e september mellan kl.
15: 00 och 1B:00, de r;r styrelsen som medverkar kommer at-t informera
studenterna cm det HumF gör samt satt att enqagera srg i förenrngen.
Det kommer att bjudas på fjka. PrU kommer att bjuda in de studenter
som skrrvil- upp sig på listorna för att engagera srq.
c. Eilmkväl1
31 aLrgusti håller PrU i Lermj-nens första filmkväl1 som har t-emat
Tarantino
"

Paus

2(t :28

Mötet återr.rpptas 20:34
10.

öwermarskalksämbetet
a. Recentiorsmiddag
Recentiormrddagen äger rum den 16:e september k1. 19:00. Vi ska
lägga in srll och eventuellt smaksätl-a snaps. Maten är planerad och
har ett svenskt tema. Ett Facebookevent konrmer inom kort och
af f i"scher ska sät tas upp.

Alexander skickar inbjudan per brev tiII
en doodle för arbeLsfördelninqen.

vänförenrngarna och fixar

b. Datum för terminens sittningar
Det har ty-,rärr kommit lite uthyrningar i vägen för de sittnirLgsdat-um
som sattes uncter sorTrmarkonf erensen. Mötet bestämmer nya datum f ör
terminens sittningar:
Uggrlemiddagen blir den 20:e okl-ober och
seniorsmiddagen b,1ir den 25: e november.
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Det kommer möjligtvis att anordnas en Campussitl_=nin9 för de olika
f akuIt,^tsf öreningarnas styrelser uncler hösten. presidiet
f år
återkomma mecl mer information när Cetta tagits upp på et_t
canrpus

rådsmöte

.

c. Information til1 vänföreningar
Anna sklckar ut en save the dat-e till
HumFs vänföreningar om datum
f ör f oreningen.s s ittnignar .
11.

Husutskottet
a. Rapport över sommarens arbete
Nya hyllor har monteras i kallaren under sonunaren, så nu är det
äntf-tge! ordning och reda där. Förrådet och arkivrummet kommer att
ordnas upp under terminen med liknande hyl1or.
Aysan meddelar att hon lnte kommer att fortsätta srtt arbete :styrelsen clenna termin på gr:und arr jobb, men t_illägger att hon gärna
hjälper med att köra biL eller annat ifall styrelsen behöver: h;ä1p.

Mötet diskuterar: att det vore bra om vi tog in en städfrrma för

en

gång.

L2.

Informationsutskottet
a. Nyhetsbrev
lnformationsuEskottet planera,r att skrcka ut nyhetsbreven l-rdrgt i
veckan och tidigt på dagen. Välkomstdaqen kommer inte att vara nLecl r
första nyhetsbrevet eftersom den är så pass tidigt.
Därför kommer
välkomstdaqen och väl komstfesten att sprrdas så mycket som möj ligt
pa socr-aIa med Ler .
HumF:s samarbete mecl Dramaten fortsätter.
Information om
DramatenförestäILningar ska med i nyhetsbrevet.
b. Event på sociala medier
Informationsu.tskottet kommer att skapa events på Facebook for aIIa
evenemang under välkonLstperi.oden. Anna skickar vidare den
informatron hon har.
Alfa r st-yrelsen kommer att få ti11gång t-il1 HumFs instagram-kont-o
så att det frnns större möjlighet aEt fler inlagg Iäggs ut. En biLcl
från varle evenemanq HumF'anordnar bör komma r-rpp på Instragram och
Facebook.

Eacel:ook-events rnför välkomstperioden som måst-o skapas är ett
gemensamt event f ör HumF: s välkomstperiod, events f ör l--orminens
första onsdagspub den 6:e sept-^mber, etl- event för HumF:s meet and
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Greet den 4: e september, ett event f ör f ilmkr,,ällen den 31 : a august_i
.samt etl event fcr Recentiorsmiddagen den 15: e september
Informationsrttskottet, får rnstruktioner om att dela alla events som
skapas på HumF:s Facebook sida så att så många stuclenter som mö;1igt
ser eventen.
c. Gå med-kampanj
Fler och mer affischer måste komma upp på HumF:s anslagstavlor.
med informatlon om HumF men också för varje evenemang.

både

Affrscher om HumF som vi kan sätta upp und.er välkomstperioden bör
tas fram. Det är bra om det är frxat till den 25e så vi kan använda
på välkomstdaqen.
Eöljande affischer bör skapas: En affisch med generell rnfo om Humf
(sår-rt vr gör som ar roliqt för st-Lrdenter) Err affisch om att
studenter kan engagera sig och hjä1pa till
i baren och på evenemang.
En affisch om att en kan komma och spela prano hos oss. Ca två
stycken aff:-scher med varsin slogan om varför det är bra att qå med
r HumF (något- i stil med: "HumE - ett första steg in i arbetslivet"
och "HumF- ett försprång för humanister") F'Ler uppdaterade
affrscher mecl rnformation om studieplatser mäste skapas när
presiciiet bestämt nar de ska hå1La vilLan oppen under terminen.
PrU (oimner a[: göra en Irren tl yer som v-L <an dela Lt pa
väIkomstdaqen/ha med i nyhet-sbrevel- med kort information om alla
sina ev-ont-.

d. SU Instagram
SU har meddelat at-t man har möjlighet att vara gast-administratör
för deras instagram under en vecka.
Anna och Matilda kan kanske tänka si,g att ta över SUs instagram en
vecka. Aven Jasmin och Emil1a. Anna kommer att- skrcka informationen
angående deLta vidare trLl de intresserade.
13.

Externuttryrningar
a. Psykologiska institutionen
- 24 augrusti
b. Kristina Löfstedt - 26 augusti
c. Ise SUS Buddymingel - 8 september
d. fsc SUS Kräftskiva - 12 september
e. Medeltidscentrum, Historiska institutionen

- 15, L6,

L7

september

f.
g.
h.
i.

Anita Emth6n - 23 september
Mårta - 30 september
Maria Breyer - 14 oktober
Göran lfennborg - 21 oktober
Å
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j. Lena F. Renner - 1 december
Möter- godkänner alla ext+:rnuthyrningarna under punkt 13. Däremot
konmLer punkt 13. e. att-- krocka men HumF-:s recentiorsmiddag. Anna

håffer kontakten nLed Hlstoriska instil-ut,ionen angå-errde det-ta, då clet
verkar som att de kornrner at-t hyra övervånj.ngen på Gula villan
I
! r 1
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L4. Inbjudningar
Elektrosektionen på KTH har bjudit
september. De som vrl1 får gå.

in tiLl

Nollequasquen den 15:e

15. Under mötet väckta frågor
Inga frågor.
Christran tycker om a1la r styrelsen så mycket så a[t alla borde
ner och kolla i kä]laren och beundra de nva hvllorna.

16. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 2!.20
Justeras
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