
Utfärdare  Dagordning 
Zaimon Sharr  Styrelsemöte 

 

 

 

 

Datum: Januari 2021-02-08 
 

Tid: 12:15 
 

Plats: Zoom 

  

Formalia      
 

F1 Mötets öppnande             
- Mötet förklaras öppnat Kl. 12:19  

    

F2 Val av mötesfunktionärer 
  

-Mötesordförande     Zaimon Sharr 

-Mötessekreterare     Erik Djuvfeldt 

-Mötesjusterare     Caesar Kjellström 

  

F3 Dagordningens godkännande 

- Dagordningen godkänns av styrelsen 

 

Mötespunkter 
 

M1 Föreningarna informerar 
 

SpLitt: Skrivartävlingen avslutas denna vecka och syjunta planeras. 

Ufoh: Ett firande av sammanslagningen av Fosa och HumSamPro planeras, samt en 

”babyshower” för nya föreningen. 

Medium: Inget speciellt håller på att planeras.   

Tor: Inte mycket, möte via zoom planeras 

Kåkuss: Mottagningen kommande höst håller på att planeras 

WeDigit: Ett årsmöte planera. T-shirts till styrelsemedlemmarna ska även köpas in och 

mottagningen till hösten planeras. 

     

M2 Ordförande informerar 

- Kåren har en ordförandeutbildning som startar den 5:e mars. 

- Fakulteten vill ha input om hur humanism som ämne kan definieras. 
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M3 Vice ordförande informerar 

- Ylva har varit på möte om utbildningsstrategi och utvärderingar. 

 

Beslutspunkter  
 

Inga beslutspunkter på detta möte 
 

Diskussionspunkter 
 

D1 Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 

- Det är lite oklart hur det står till med priset i nuläget. 

- Klagomål har riktats mot studenters ointresse. 

- Ett förslag är att minska texten som behövs för att nominera en person. 

- Ämnet har behandlats i ett antal av styrelserna. I vilken mån det har tagits upp varierar 

däremot. 

D2 Humanistens dag 

- Det är oklart vilket datum Humanistens dag ska hållas. Olika åsikter och tolkningar 

finns i nuläget. 

- Ett förslag är att göra om lite och även ta med exempelvis HumLab. 

- En planeringsgrupp föreslås för att planera saken. 

- Ett mål är att en planeringsgrupp ska finnas senast den 17:e februari för att planera och 

lägga upp evenemanget. 

- Reklam ska göras på instagram innan dess för att sprida uppmärksamhet om det hela. 

D3 Hemsidan 

- Hemsidan bör uppdateras med nya namn för de föreningar som bytt namn eller som 

skapats relativt nyligen, och kontaktpersoner stämde inte. 

- Länkar och andra uppgifter skulle behöva granskas och kolla om de stämmer. 

- Styrelsemedlemmarna på hemsidan bör också uppdateras 

 

Övrigt 

Sekreterare-/ledamotsroll 

- Erik undrar över sin för nuvarande dubbla position som ledamot från WeDigIt och 

HumSeks sekreterare och om detta är tillåtet. 

- Inget i stadgarna säger att detta är förbjudet och att det är upp till personen i fråga att 

avgöra. 
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- Inga invändningar mot läget görs från övriga styrelsemedlemmar. 

- Erik väljer att fortsätta att vara WeDigIt-representant och sekreterare. 

 

Ordförandens deltagande på föreningsmöten 

- Zaimon önskar att bli inbjuden till föreningarnas nästa möten 

 

Nästa möte 
- Nästa möte äger preliminärt rum 23:e februari 

 

F4 Mötets avslutande   Mötet avslutas Kl. 12:44 

 

Deltagare: 
 

Mötessekreterare Erik Djuvfeldt  Mötesordförande Zaimin Sharr 

 

Datum    Datum 

 

Signatur    Signatur 

 

 

Mötesjusterare Ceasar Kjellström 

 

Datum 

 

Signatur 

 

 

Deltagare: 

Zaimon Sharr, Erik Djuvfeldt, Ylva Kemi, Jonas Bylund, Mimmi Jacobsson, Johanna Levin, 

Emmy Mannelqvist, Caesar Kjellström. 
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