
Utfärdare  Dagordning 
Zaimon Sharr  Styrelsemöte 

 

 

 

 

Datum: Januari 2021-01-27 
 

Tid: 12:15 
 

Plats: Zoom 

  

Formalia      
 

F1 Mötets öppnande             
- Mötet förklaras öppnat Kl. 12:15  

    

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: Diskussioner har hållits om aktiviteter på distans. En skrivartävling håller också på att 

planeras. 

Fosa: Det är inte längre Fosa efter sammanslagningen med HumSamPro och ett styrelsemöte 

kommer att hållas. 

Medium: En ny styrelse har valts och det första mötet har hållits. Ellen Grönlund avgår som 

ledamot och Emmy Mannelqvist kommer att bli ny representant från Medium.  

Tor: En mindre inspark på distans har genomförts 

Kåkus: Ett styrelsemöte kommer att hållas för att planera inför det kommande stormötet. 

WeDigit: Overaller har köpts in och ett stormöte planeras, men de nya stadgarna måste 

godkännas innan dess. 

     

M2 Ordförande informerar 

- Inte mycket nytt. Kåren ska ha möte idag 
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M3 Vice ordförande informerar 

- Jurymedlemmar till Humanistiska faktultetens pedagogiska pris behövs. 

M4 Andra vice informerar 

- Inte mycket nytt 

M5 Studentombudet informerar 

- En utredning om psykisk ohälsa på universitetet arbetas på. 

- Ny dekan ska väljas, och en kandidat finns. Vem som ska bli prodekan utreds nu, och 

ett mål är att denna ska vara en studentnära person.  

 

Beslutspunkter  
 

B1 WeDigIts stadgeändringar 

- Orsaken till begränsandet av styrelsemedlemmar frågas efter. 

- Förklaringen kring anledningen till denna ändring godtas. 

- Ändringarna godkänns av styrelsen. 

  

Diskussionspunkter 
 

D1 Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 

- Engagemang och nomineringar krävs. Nomineringar går inte att göra på bra sätt via 

instagram och hur det ska ske håller på att diskuteras.  

- Målet är att även få studenter att nominera, inte bara lärare. Ett förslag är ämnet ska 

tas upp i respektive förening under HumSek.  

- Deadline är 9:e februari.  

 

Övrigt 

- Inget tas upp 

 

Nästa möte 
- Nästa möte äger rum 8:e februari 

 

F4 Mötets avslutande   Mötet avslutas Kl. 12:35 
 

Deltagare: 
 

Mötessekreterare Erik Djuvfeldt  Mötesordförande Zaimin Sharr 
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Datum    Datum 

 

Signatur    Signatur 

 

 

Mötesjusterare Ceasar Kjellström 

 

Datum 

 

Signatur 

 

 

Deltagare: 

Zaimon Sharr, Erik Djuvfeldt, Ylva Kemi, Ellen Grönlund, Jonas Bylund, Linnéa Kolari, 

Anna Lampinen, Johanna Levin, Emmy Mannelqvist, Ali Al Soufi, Tilde Norberg, Caesar 

Kjellström. 
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https://sign.visma.net/sv/document-check/b46a1bcb-5d21-4479-b419-4553ce21caf9

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2021-01-29T15:29:35+0000
	sign.visma.net 177268fb88c51729f1ed7c6a0433c14e7098286c


		2021-01-30T09:58:59+0000
	sign.visma.net ed433989833fb6e3c66dd1efd668a786f0d4f385




