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STYRELSEMÖTE HUMSEK 

Datum: 2019-10-07 

Tid: 16:15 

Plats: HC102  

Närvarande: Ellen Grönlund, Jekaterina Toro-Marin, Felix Karlsson, Medeya Agamova, Patricia 
Kyrkander, Edgar Miriamsdotter, Emanuel Lindberg, Timmy Nyberg, Ali Al-Soufi, Sebastian Döragrip, 
Anna Larsson, Julia Hellgren-Wikström, Jimmy Marklund 

 

Formalia 

Punkt Ärende Föredragande: 

F1 

 

Mötets öppnande  Mötet öppnas  

F2 Val av mötesfunktionärer  

 Mötesordförande Ellen Grönlund 

 Mötessekreterare Ali Al-Soufi 

 Justerare Anna Larsson 

F3 Dagordningens godkännande Dagordningen godkändes 

F4 Justering av röstlängd Mötet är beslutsmässigt om minst halva styrelsen är 
närvarande.  

 

Meddelanden 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande 
  

  

M1 Kårföreningarna informerar  WHB –  

 

Splitt – Nyss klara med mottagning. Finsittning med 
Humsampro. Möte i veckan (onsdag).  



 

Humsampro –  

 

FOSA – Spånar på sittning. Bokat in stormöte. 

 

Medium – Stormöte den 17:e. Finsittning snart. 
Planerat halloweensittning, anmälan till Skiweek i 
Åre.  

 

Wedigit – Första styrelsemötet sedan nollningen igår. 
Årsmöte den 7:e november.  

KEFF – Har precis varit på studieresa i Amsterdam. 
Stormöte nästa vecka.  

Teologiska föreningen – Har haft Teologmiddag, 
tittar på ett extrainkallat årsmöte för att få in fler i 
styrelsen.  

 

 

M2 Ordförande informerar  Kårfullmäktige för 2 veckor sen. Nya stadgarna 
godkända. Stora förendringen var att föreningen 
måste ha 70% närvaro under en termin för att få 
bidrag. Stavfel har fixats. Kåren hälsar att 
mottagningen sköts bra, få allvarliga fall.  

 

M3 Studentombudet informerar  Har varit på möte med prefekten för Konsthögskolan 
och diskuterat åtgärder för att återupprätta kårens 
kontakt med eleverna på konstnärligt campus. Har 
diskuterat gemensamma evenemang på KC med 
NTK.   

 
  

 
 

  
 

 

    

Beslutspunkter 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande 

B1 Budget föreningsrum 
 

 Förslag på 10 000 SEK för att fixa rummet. Större 
bord, skåp (ett för varje förening), matta, soffa. 
Rummet ska främst användas för möten till 
föreningar. Har kollat möjligheten till nyckellåda a la 
Ringius. Till dess låser Ellen upp. Beslutet godkänns. 



B2 

 

B3 

Humanistens dag 5/12.  

 

Budget Humanistens dag  

 Vardagsrummet har preliminärbokats, plus epubben. 
Beslut fattas att ha humanistens dag 5/12. 

 

Totalt 40 000 SEK. Förslag om att ansöka minst 
25 000 från fakulteten. Budgeten godkänns. 

 

Diskussionspunkter 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande 

D1 Tröjor  Punkten bordläggs. 

  

D2 Sittning 

 

 En sittning på våren, syftet att blanda föreningar. 
Förslag på en narrativmiddag i form av 
mordmysterium med kåren i fokus.  

D3 

D4 

Humanistens brännbollsdag  

Humanistens dag 

 Föreningarna allmänt nöjda. Dock dåligt engagemang 
i planeringsgruppen.  

Planen är att vara i vardagsrummet. 3 föreläsningar på 
1 timma totalt vardera. 12:00-15:30. Förslag att sedan 
vara på epubben 16:00-20:00. Diskussioner kring 
vilka typ av föreläsare som kan bjudas, samt vilka 
andra organisationer kan tänkas vilja delta. Förslag att 
bjuda en föreläsare från Humtank.  

 

Övrigt 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande 

F1 

F2 

 

 

F3 

 

 

 

 

F4 

F5 

Övriga punkter 

Ny förening 

 

 

Information från Timmy                                                  

 

 

 

 

Nästa Möte 

Mötets avslutande 

 Edgar Miriamsdotter har pratat med studenter på 
masterprogramet i kultur- och medievetenskap och 
kulturanalys och det finns intresse för en ny 
förening. 7 personer har uttryckt intresse att sitta i 
styrelsen. Förslag att dessa studenter ska ingå i 
KEFF. KEFF ska diskutera det på sitt stormöte. 

Timmy informerar om vad som pågår på kåren. 
Kåren har gått över till Office 365. Timmy jobbar 
på en samarbetsgrupp för att se över lokaler som 
föreningar kan nyttja. Funderar på att köpa en 
tröjtryckmaskin som del av ett initiativ att tillgodose 
föreningarna med mer material för mottagning.  

Nästa möte blir stormötet 22/10 16:00 HC102. 
Datum för nästa styrelsemöte bestäms då. 

Mötet avslutas.  

 

 



    

    

  

 

 

Mötesordförande  Sekreterare 

   

Justerare   
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