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2020-03-26 

STYRELSEMÖTE HUMSEK 

Datum: 2020-03-26 

Tid: 12:00 

Plats: N/A 

Närvarande: Ellen Grönlund, Anna Larsson, Medeya Agamalova, Ali Al-Soufi, Cecilia Mörtzell Johansson, 
Julia Hellgren Wikström, Johanna Fjällström 

 

Formalia 

Punkt Ärende Föredragande: 

F1 

 

Mötets öppnande  Ordförande förklarar mötet öppnat. 

F2 Val av mötesfunktionärer  

 Mötesordförande Styrelsen beslutar: 

Att utse Ellen Grönlund till mötesordförande. 

 Mötessekreterare Styrelsen beslutar:  

Att utse Ali Al-Soufi till mötessekreterare 

 Justerare Styrelsen beslutar: 

Att utse Cecilia Mörtzell Johansson till 
justeringsperson 

F3 Dagordningens godkännande Styrelsen beslutar: 

Att godkänna dagordningen med tillägg av 
diskussionspunkter ”tillsättande av styrelseposter” 
och ”övergången till distansstudier”  

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

 

Meddelanden 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande 
  

  

M1 Kårföreningarna informerar  Medium  
Gör inte så mycket för tillfället. Har en paus och 
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avvaktar läget. Studiesociala och insparksutskottet 
planerar som vanligt, men är beredda att ställa in 

 

WeDigIt 

Ej närvarande 

 

Teologiska föreningen 

Ej närvarande 

 

HumSamPro 

Ställt in en massa saker. Har haft samtal med FOSA 
för att se vad som händer nästa termin och om de ska 
göra något tillsammans 

 

SPLITT 

Ej närvarande 

 

FOSA 

Jobbar på samarbetet med HumSamPro. Allt annat 
inställt 

 

KåKuss 

Har inväntat information från HUMSEK-möte. Ska 
hålla extrainsatt årsmöte för att välja ny styrelse     

M2 Ordförande informerar  Ellen Grönlund  

Dela information till föreningarna om att det går att 
söka till styrelseposterna. Kåren har fixat så att man 
kan justera protokoll via BankID. Kontakta Stefan 
Brattlöf på kåren.  

 

M3 Studentombudet informerar  Ali Al-Soufi 

Kåren jobbar för tillfället med att se till att 
utbildningskvalitén är fortsätt hög och att 
övergången till distansutbildning görs på ett bra sätt. 
Studenter uppmuntras kontakta studentombudet vid 
frågor eller funderingar så att kåren kan få en bild om 
hur övergången sköts 

Beslutspunkter 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande 

B1 Beslut angående HumSek och 
föreningarnas verksamhet 

 Ellen Grönlund 
Förslag att starkt rekommendera föreningar att ställa 
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in aktiviteter med fler än 10 personer. Beslut om att 
förlänga eller häva rekommendationen ska tas 
månadsvis. Beslutet godkänns och gäller fram tills 
26/4 

Diskussionspunkter 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande 

D1 Utlysande and styrelseposter  Anna Larsson 

Bör lägga upp en strategi angående hur HumSek ska 
gå ut med information om valet. Alla ska skriva en rad 
om vad de gör på sin post i HumSek. Dokument 
kommer upp i styrelsegruppen där alla får skriva om 
sin post med deadline den 2:a april. Sista årsmötet ska 
hållas så sent som möjligt (slutet av maj) 

D2  Övergången till 
distansundervisning 

 Ellen Grönlund 

För Medeya har övergången gått bra. Det har varit lätt 
för filosoferna att ställa om till distans. Annas 
praktikplats har stängt ner, men hempraktik ska 
ordnas. Cecilia skriver C-uppsats hemifrån och har 
kunnat låna böcker utan problem via fjärrlån. T2 och 
T4 i HumSamPro har uppsats och har inte haft 
problem. Ellen och Julia har upplevt att lärarna på det 
nuvarande momentet varit dåliga på att kommunicera. 
Har föreslagit för Ann-Catrine Eriksson att lärare ska 
ha ”office hours” över Zoom för att ge studenter 
kontakt med lärare. Viktigt att alla kommunicerar via 
samma väg (inte att vissa kommunicerar över 
Cambro, andra över mejl). Examensceremonin 
kommer bli av som det ser ut nu. Förslag att det bara 
blir för studenter, inte anhöriga. Kommer vänta och 
se hur läget utvecklas  

 

Övrigt 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande 

F1 Övriga punkter 

 

 Inga övriga punkter. 

 

F2 Nästa möte  N/A  

    

F3 Mötets avslutande  Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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Mötesordförande  Sekreterare 

   

Justerare   Cecilia Mörtzell Johansson   
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