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Mål och Syfte  

 

Mål Syfte  Ansvar 

Tydliggöra nuvarande föreningars 

stadgar. Uppmana HumSeks 

föreningar till att inkludera de 

program och kurser som ännu saknar 

föreningstillhörighet.  

Fler program- och kursstudenter 

ska tillhöra och känna att de 

tillhör en förening. 

Ordförande för HumSek 

och kanslichef Umeå 

Studentkår (Stefan) 

Undersöka möjligheterna att skaffa 

ett föreningsrum, och om möjligt 

anskaffa.  

 

Ökad samordning. Ett 

gemensamt rum för HumSek 

och föreningarna är viktigt för 

HumSeks utveckling.  

Ordförande för HumSek 

och kanslichef Umeå 

Studentkår (Stefan) 

 

Återigen genomföra en 

examensceremoni. 
Se till studenterna som tar 

examen får ett fint avslut på sin 

studietid.  

Andre vice ordförande 

med stöd av 

Föreningsutskott. 

Återigen genomföra en HumSek-

sittning. 
Öka gemenskapen och 

relationerna mellan medlemmar 

och föreningarna.  

Andre vice ordförande 

med stöd av 

Föreningsutskott. 

Återigen genomföra en temadag för 

humanister, (Humanisternas dag). 
Informera om och lyfta aktuella 

frågor som berör 

humaniststudenter. Samt att öka 

sektionstillhörighet och 

gemenskap. 
 

Förste vice ordförande 

med stöd av 

Utbildningsutskott. 

Anordna ett gemensamt välkomnande 

för alla nya humaniststudenter. 
Informera nya studenter om 

sektionen. Skapa gemenskap 

och sektionstillhörighet. 

Andre vice ordförande 

med stöd av 

Föreningsutskott. 

 
För att skapa en bättre koppling mellan student och fakultet, samt för att uppfylla HumSeks 

huvudsakliga syfte ”att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för 

studier vid Umeå universitet.” (Stadgar för Humanistiska sektionen §1.1) Ämnar HumSek hitta och 

utse studentrepresentanter att delta vid de möten där HumSek har en plats. 

 

 
Däribland: 

• Bildmuseets styrelse 

• Fakultetsnämnden 

• Utbildningsstrategiska komittén (Ustra) 

• Budgetkommittén 

• Dekanens beslutsmöte 

• Husrådet 
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Kommentar från presidiet 
En av de största utmaningar och målsättningar detta år är att engagera fler studenter i HumSeks 

verksamhet då det länge har varit ett problem för HumSek att engagera studenter i verksamheten.  

 
Nytt för i år är att vi har infört två utskott. Ett för utbildningsfrågor och ett före föreningsfrågor. Syftet 

med utskotten är dels att skapa tydligare delegering av arbete, men också att avsakffa HumSeks 

annanhet. Ett problem som styrelsen upplevt under året är att HumSek känns som något främmande 

för både medlemmarna och föreningarna, något som är oroväckande då HumSek är och består av 

medlemmar och föreningar. Vi, presidiet, hoppas med införande av utskotten skapa öppna forum där 

medlemmar utan formaliteter enkelt kan delta i HumSeks verksamhet.  
 


