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Rapportering för verksamhetsåret 18/19
Planerade aktiviteter
De aktiviteter sektionen ämnar genomföra, samt de förväntningar sektionen har på dessa. Med
aktiviteter avser allt sektionen gör för sina medlemmar, såsom gästföreläsningar, medlemsvärvande
aktiviteter, resor, inspark, sittningar et cetera.
Återrapportering avseende ”planerade aktiviteter”
Återigen genomföra en examensceremoni.
Återigen genomföra en HumSek-sittning.
Genomföra en temadag för humanister, (Humanisternas dag).
Om möjligt anordna gemensam inspark/informationsdag för alla nya humaniststudenter. Det
är något som efterfrågas och en möjlighet för ”oss” att presentera HumSek, våraföreningar
men också kåren och fakulteten. Ett tillfälle att tidigt fånga upp nya medlemmar och studenter.
Mål och förväntningar
De mål och förväntningar sektionen har inför det kommande verksamhetsåret avseende sektionens
utveckling.
Återrapportering avseende ”mål och förväntningar”
Precis som tidigare år har en av de största utmaningar och målsättningar varit att engagera fler studenter
i HumSeks verksamhet. Det är och har länge varit ett problem för HumSek att engagera studenter i
verksamheten. Därför vill HumSek under detta verksamhetsår aktivt arbeta med att stärka nuvarande
och kommande styrelse, främja föreningsöverskridande samarbeten och evenemang och värva fler
medlemmar.
Mål:
•

Fortsätta med planeringen att skaffa ett föreningsrum, och om möjligt anskaffa. Med
syfte att öka samordning och sammanhållning. Ett gemensamt rum för HumSek och
föreningarna är viktigt för HumSeks utveckling.

Jämställdhet och lika villkor
Ett avsnitt gällande hur sektionen avser arbeta med jämställdhetsfrågor och lika behandling under det
kommande året. Avsnittet ska beskriva hur sektionen avser arbeta inkluderande under
insparksveckorna.
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Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor”
Sektionen har som målsättning att kontinuerligt arbeta med frågor som rör jämställdhet och
lika villkor.
De aktiviteter som sektionen planerar bör i den mån det är möjligt vara kostnadsfria för
sektionens medlemmar.
Alkoholkultur
En beskrivning över hur sektionen avser arbeta för att förebygga en osund alkoholkultur inom
studentgruppen under insparksveckorna.
Återrapportering avseende ”alkoholkultur”
Inga medel som Humsek delar ut får gå till alkohol eller liknande. Detta är en mycket tydlig
regel som våra kårföreningar och sektionen centralt följer noggrant.
Studie- och arbetsmiljö
En plan för hur sektionen avser arbeta med studie- och arbetsmiljöfrågor och vilka frågor sektionen
särskilt vill belysa.
Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö”
SAMO-rollen i varje kårförening bör bli tydligare och HSAMO (studentombud) ansvarar för
att anordna SAMO-träffar för att de som är SAMO:s ska känna sig tryggare i sin roll samt få
möjlighet att utbyta erfarenheter.

Utbildningsfrågor
En plan för hur sektionen avser arbeta med utbildningsfrågor och vilka frågor sektionen särskilt vill
belysa.
Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor”
Sektionen avser att arbeta med utbildningsfrågor genom bland annat att verka för att
studentkårskrivelsen implementeras samt att verka för att antalet gästföreläsningar på
fakultetens programutbildningar ökar för att få en större koppling och inblick i kommande
arbetslivet. Ett exempel på när detta gjorts är under Humanisternas dag då föreläsningen
Humanister i arbetlivet va tillgänglig för alla studenter.
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Sektionsstyrelse
En förteckning över sektionsstyrelsens sammansättning, med kontaktuppgifter till dessa.

Återrapportering avseende ”sektionsstyrelse”
I styrelsen 2018/2019 ingår:
Emelie Halltoft – Ordförande
Ellen Grönlund – Förste Vice ordförande
Emelie Sandberg Fransson - Andre Vice ordförande
Petra Olgarsson – Kassör
Moa Gillberg – ledamot
Cecilia Mörtzell Johansson – ledamot
Julia Hellgreen Wikström – ledamot
Medeya Agamalova – ledamot
August Bällgren – ledamot
Moa Hedberg – ledamot
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Rapportering för verksamhetsåret 18/19
Genomförda aktiviteter
En beskrivning av de aktiviteter sektionen genomfört och resultatet av dessa, samt en beskrivning av de
aktiviteter sektionen planerat att genomföra men av någon anledning inte lyckats genomföra.
Återrapportering avseende ”genomförda aktiviteter”
HumSek deltog aldrig själv som sektion vid någon utav välkomstmässorna.
Under höstterminen anordnades en Humanistisksittning. Medlemmar från Humanistiskt
samhällsvetarprogram, Filosofi och Samhällsanalys, Medie- och kommunikationsvetenskap
samt journalistik, språk, litteratur eller biblioteks- och informationsvetenskap, samt Arkeologi
och Museologi anmälde sig. Ett resultat vi är mycket nöjda med.
Den 3e maj genomfördes Humanistens dag vilket var ett tillfälle att främja utbildningsfrågor för
HumSeks medlemmar. En dag som vi överlag är nöjda med.
En projektgrupp har skapats inför en gemensam mottagningsdag där representanter från
majoriteten av HumSeks föreningar finns.
Examensceremoni, närmare 70 anmälda studenter och 450 anmälda gäster kom.
Sektionsutveckling
En beskrivning över vad sektionen behöver utveckla inför kommande år, men också en beskrivning
över det sektionen anser sig gjort bra.
Återrapportering avseende ”sektionsutveckling”
HumSek behöver fortfarande synas mer. Vi har under året förbättrat vår närvaro på campus
genom exempelvis Humanistens dag, men mer behöver dock göras. Vi deltog exempelvis inte
under välkomstmässorna vilket vi tycker är tråkigt. Under sista tiden på läsåret passade dock
styrelsen på att anmäla sin inför septembers välkomsmässa.
Vidare har även styrelsen valt att tydliggöra HumSeks stadgar ytterligare vilket har uppskattats
av våra föreningar.

Kårföreningar
Om sektionen har kårföreningar: En beskrivning över hur sektionen arbetat gentemot dessa.
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Återrapportering avseende ”kårföreningar”
Vi har varit noga med att kårföreningarna ska ha en representerat i HumSeks styrelse. HumSek
har i stadgarna även tydliggjort att det ska finnas en representant i styrelse för att få aktivetsbidrag.
Vi har även fokuserat mer på att hjälpa föreningarna, genom att delta vid möten men också
genom att kommunicera mer med sektionsordförandena. Under hösten anordnades en träff för
att stärka kontakten mellan sektionsordförandena vilket visade sig vara uppskattat. Detta blev
även startskottet för en gemensam mottagningsdag inför läsåret 19-20. Vidare har vi även
försökt lyfta frågan att fånga upp de medlemmar som ännu saknar föreningstillhörighet vilket
har visat sig inte varit något problem.
Vi är även glada för att WHB har kommit igång men också för att planeringen av att starta upp
en ny förening, Teologiska föreningen, har påbörjats. Medium fortsätter att utveckla sin
verksamhet, och FOSA, WeDigIt samt SpLitt fortsätter sin verksamhet.

Representation och struktur
En förteckning över de universitetsorgan sektionen tillsatt studentrepresentanter till, samt en
förteckning över, de interna organ sektionen har. Med universitetsorgan och interna organ avses alla
typer av arbetsgrupper, programråd, nämnder, utskott, styrelser, kommittéer och så vidare.
Förteckningen ska också redogöra för könsfördelningen bland studentrepresentanterna/sektionens
förtroendevalda. Här kan sektionens studentombud samt organisationssekreteraren vara behjälpliga i
framtagande av uppgifter.
Återrapportering avseende ”representation och struktur”
Vi är glada att kunna meddela att HumSek har fått bättre information om vilka som sitter i
programråden i skillnad från tidigare samt information från dessa möten.
Förhoppningar inför kommande läsår är att förbättringarna fortsätter.
Jämställdhet och lika villkor
En beskrivning av hur sektionen arbetade med jämställdhet och likabehandling.
Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor”
HumSek arbetar kontinuerligt med dessa frågor, tyvärr har vi under året inte gjort en särskild
satsning för att informera om jämställdhet och lika villkors frågor. Något som tidigare gjorts.
HumSek har haft som målsättning att de aktiviteter som sektionen planerar bör i den mån det
är möjligt vara kostnadsfria för sektionens medlemmar.

Alkoholkultur
En beskrivning av hur sektionen arbetade med att förebygga en osund alkoholkultur under
insparksveckorna.
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Återrapportering avseende ”alkoholkultur”
Inga medel som Humsek delar ut får gå till alkohol eller liknande. Detta är en mycket tydlig
regel som våra kårföreningar och sektionen centralt följer noggrant.
Studie- och arbetsmiljö
En beskrivning av hur sektionen arbetade med att främja sin studie- och arbetsmiljö.
Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö”
Lokalerna har även detta läsår varit ett problem. Detta är något som HumSek arbetat med att
lösa under slutet av läsåret.

Utbildningsfrågor
En beskrivning av hur sektionen arbetade med utbildningsfrågor.
Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor”
Nytt för i år har varit att HumSeks styrelse har tillsatt en ny post i form av en andre vice
ordförande med fokus på utbildningsfrågor. Detta har visat sig vara positivt och uppskattat.
Under detta läsår är vi även nöjda med relationen som finns med fakulteten, genom god
kommunikation och framförallt också representation. Även om det under verksamhetsåret varit
svårt att aktivt driva frågor på ett tillfredställande sätt har vi varit väldigt närvarande vid
beslutande möten. Vid dessa har vi även kunnat svara på frågor och förmedla studenters
intressen vilket varit uppskattat från alla håll..
Kommunikationen mellan HumSek och föreningarna har ofta fungerar dåligt, detta är speciellt
sant när det kommer till utbildningsfrågor. Vi vill dock påpeka att HumSek:s
verksamhetsområde är väldigt spritt och att det därför är mycket svårt att samordna studenter.
Att i framtiden diskutera att införa någon form av extra resurs kan vara behövligt.
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR HUMSEK, VERKSAMHETSÅRET 2018/2019
Efter att ha granskat HumSek berättelse och räkenskaper för det föregående verksamhetsåret,
lämnar jag nu följande revisionsberättelse.
HumSek har med åren stärkt sin verksamhet och ordnat allt mer föreningsgemensamma
arrangemang, en utveckling som förhoppningsvis kan fortsätta.
Styrelsen har under 18/19 styrt upp verksamheten och skapat en tydligare översikt över
sektionens ekonomi som ger en ökad trygghet för kommande styrelser i deras arbete.
HumSek genererar ett överskott för verksamhetsåret. Då sektionen har mycket kapital sparat
sedan tidigare år så är det viktigt med en fortsatt intern diskussion om hur intäkterna bäst
kommer medlemmarna till del. Sektionen har numera även många olika föreningar av olika
storlekar och det är viktigt att föra en diskussion hur arbetet med dessa ska fungera på bästa sätt.
Efter granskning av styrelsens verksamhet under föregående år, där inga allvarliga incidenter
förekommit som har gett anledning till att kraftigt ifrågasätta styrelsens agerande, yrkar jag
härmed följande:
Att stormötet beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår
Att årets resultat på -7625,04 kr balanseras i ny räkning

Umeå, dag som ovan

Stefan Brattlöf
Verksamhetsrevisor

Umeå studentkår
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå
070-686 90 53
stefan.brattlof@umeastudentkar.se
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Förslag budget verksamhetsåret 2019/2020
Budget 2019/2020

Budget 2018/2019

Intäkter

Intäkter

Terminsbidrag HT
Terminsbidrag VT
Försäljning
Bidrag från Umeå Universitet
Övriga intäkter
Intäkter totalt

36600
34000
27000
30000
?
127600

Terminsbidrag HT
Terminsbidrag VT
Försäljning
Bidrag från Umeå Universitet
Övriga intäkter
Intäkter totalt

36600
34000
22000
30000
9500
132100

Kostnader

Kostnader

Föreningsstöd
Föreningsbidrag:
MediUm
KEF
WeDigIt
HumSamPro
FoSa
WHB
SpLitt
Teologiska föreningen
Aktivitetsstöd
Uppstartsstöd
Föreningsstöd totalt

-6000
-6000
-6000
-6000
-6000
-6000
-6000
-6000
0
0
-48000

Föreningsstöd
Föreningsbidrag:
MediUm
KEF
WeDigIt
HumSamPro
FoSa
WHB
SpLitt
Aktivitetsstöd
Uppstartsstöd
Föreningsstöd totalt

-6000
-6000
-6000
-6000
-6000
-6000
-6000
0
0
-1500
-43500

-30000
-23000
-25000
-5000
-5000
-88000

HumSeks evenemang
Examensceremoni
HumSek-sittning
Humanistens dag
Mottagning
HumPub
Aktiviteter totalt

-30000
-23000
-42000
0
0
-95000

Administration
E-bokföring
Styrelsens befogande
Övriga admin-kostnader
Arvode sekreterare
Administration totalt

-3000
-3000
-4000
-4000
-14000

HumSeks evenemang
Examensceremoni
HumSek-sittning
Humanistens dag
Mottagning
HumPub
Aktiviteter totalt
Administration
E-bokföring
Styrelsens befogande
Övriga admin-kostnader
Arvode sekreterare
Administration totalt

Resultat

0
-3000
-500
-4000
-7500

-15900

Resultat

-20400

Balans 2019-04-30

154433

