
Protokoll 
Styrelsen för Humsek 
Ali Al-Soufi 
 
 

 
 

2020-04-30 

STYRELSEMÖTE HUMSEK 

Datum: 2020-04-30 

Tid: 10:00 

Plats: N/A 

Närvarande: Ellen Grönlund, Anna Larsson, Medeya Agamalova, Ali Al-Soufi, Erik Månsson Schill, Jonas 
Bylund, Cecilia Mörtzell Johansson, Elsa Göthlin, Julia Bergman, Linnea Kolari 

 

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 
diskussionspunkten ”gemensam mottagningsdag”   

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

 

Meddelanden 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande 
  

  

M1 Kårföreningarna informerar  Medium  
Har ställt in alla evenemang. Planeringen av 
mottagningen fortsätter, och föreningen har haft sitt 
årsmöte.  
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WeDigIt 

Har fått ställa in en sittning men fortsätter planera 
insparken.  

 

Teologiska och religionsvetenskapliga 
föreningen 

Har ställt in alla evenemang. Hade årsmöte 2 veckor 
sedan och valde Jonas Bylund till ordförande, samt 
valt vice ordförande och ny ledamot. Fortsätter 
planera mottagningen.  

 

HumSamPro 

Har ställt in aktiviteter. Har inte haft ett vanligt 
styrelsemöte på länge och har inte planerat något 
årsmöte.  

 

SPLITT 

Har ställt in eller skjutit upp alla evenemang. 
Återbetalat alla som förbeställt overaller. 
Planeringen för mottagningen fortsätter som vanligt. 
Ska ha informationsmöte om hur det är att jobba i 
styrelsen 4/5 och sedan årsmöte i slutet på maj.  

 

FOSA 

Har börjat med insparken, funderar på att skriva 
stadgarna inför årsmötet. Inte haft några 
styrelsemöten på sista tiden.   

 

KåKuss 

Presidiet har hållit kontakten. Ska ha årsmöte v.20.      

M2 Ordförande informerar  Ellen Grönlund  

Har inte fått mycket information. Har mottagit en 
remiss från US angående kårens strategiska plan. Kan 
lägga upp den så får de som vill läsa och kommentera. 

 

M3 Viceordförande informerar om 
USTRA 

 Anna Larsson 

Det har beslutats att alla sommarkurser ska vara på 
distans men har inte beslutats huruvida campus ska 
hållas stängt eller inte. UMU har ännu inte bestämt 
hur höstterminen ska se ut, kommer beslut om 2-3 
veckor. HUMFAK förbereder sig på en 
campusbaserad höst. Jobbar annars med att 
kvalitetsgranska kursutvärderingar. Institutionerna 
tycker att övergången till distansundervisning gått 
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bra, upplever att studenter känner detsamma men att 
det finns individer som inte klarat övergången bra. 
HUMFAK anser att studenthälsan bör vara mer aktiv 
här. Fakulteten är orolig över avhopp.  

M4 Studentombudet informerar  Ali Al-Soufi 

Har främst arbetat med situationen på 
Konsthögskolan. Nedstängningen har lett till 
kraftigt reducerad studiemoral. Kårens förslag på 
lösning är möjlighet för studenter att ta 
studieuppehåll med platsgaranti. Ska ha möte med 
två studenter för att arbeta på detta den 4/5.  

Kårens kampanj mot psykisk ohälsa har skjutits upp 
till hösten. Istället utarbetas nu en kampanj 
fokuserad på studenters psykiska välmående under 
karantäntiden. Kommer hållas workshops och 
digitala evenemang på detta tema. 

Har fått fråga från Institutionen för idé- och 
samhällsstudier huruvida studenter föredrar en 
professionell studievägledare eller att 
studievägledare fortsatt är från institutionen. 
HUMSEK:s styrelse uttrycker åsikten att en 
professionell studievägledare är att föredra.   

Beslutspunkter 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande 

B1 Beslut angående HumSek och 
föreningarnas verksamhet 

 Ellen Grönlund 
Förslag att samma beslut som togs sist ska gälla tills 
terminens slut. Förslaget godtas.  

B2 Teologiska och 
religionsvetenskapliga 
föreningens stadgar 

 Ellen Grönlund 

Förslag att ändra formuleringen kring vilka som har 
tillträde till föreningens möten från ”representant 
från US styrelse” till ”representant från US”. 
Stadgarna godkänns krav på ändringar.   

Diskussionspunkter 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande 

D1 Gemensamma 
mottagningsdagen 

 Ellen Grönlund 

Har tidigare beslutat att denna ska vara kring 17/9. 
Behövs en projektgrupp som kan starta upp detta och 
lämna över till nästa styrelse. Medium har en 
representant från sin insparksgrupp. Ta med 
informationen till föreningarna att alla föreningar som 
har mottagning i hösten ska välja en person till denna 
grupp.  
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Övrigt 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande 

F1 Övriga punkter 

 

 Pusha medlemmar att söka till HUMSEK:s styrelse.  

 

F2 Nästa möte  Inget datum sätts, nästa möte kallas strax innan 
årsmötet i slutet av maj.   

    

F3 Mötets avslutande  Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

  

 

 

Mötesordförande  Sekreterare 

   

Justerare   
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