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Datum: Januari 2021-02-24 
 

Tid: 12:15 
 

Plats: Zoom 

  

Formalia      
 

F1 Mötets öppnande             

- Mötet förklaras öppnat kl. 12:16 

    

F2 Val av mötesfunktionärer 
  

-Mötesordförande     Zaimon Sharr 

-Mötessekreterare     Erik Djuvfeldt 

-Mötesjusterare     Emmy Mannelqvist 

  

F3 Dagordningens godkännande 

- Dagordningen godkänns av styrelsen 

 

Mötespunkter 
 

M1 Föreningarna informerar 
 

SpLitt: Håller på att planera ett boksläpp och en digital presentationskväll. Resultatet från 

skrivartävlingen bearbetas just nu och höstens inspark håller också på att planeras. 

Ufoh: En tävling om logga håller på just nu och några ska gå på kårutbildningarna. Aktiviteter   

Medium: Ska gå på Umeå studentkårs utbildningar för styrelseposter såsom kassör. Det har 

dessutom varit brist på engagemang från medlemmarna i föreningen. 

Tor: Ej närvarande 

Kåkuss: Ett stormöte har hållits och en tävling om en ny logga håller på att hållas. Insparken 

planeras också. 

WeDigit: Ett årsmöte och ett stormöte har hållits och en ny styrelse har valts in. Oskar Wåhlin 

är föreningens nya ordförande. 

     

M2 Ordförande informerar 

- Zaimon har deltagit på några av föreningarnas möten. 

https://sign.visma.net/sv/document-check/cf4162b7-df02-4148-9b6a-c3949c0565ff

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

www.vismasign.com



Utfärdare  Dagordning 
Zaimon Sharr  Styrelsemöte 

 

 

 

 

- En genomgående trend är ett bristande engagemang från föreningsmedlemmarna i de 

olika styrelserna. 

- Fakulteten vill gärna ha feedback och kritik. 

M3 Vice ordförande informerar 

- Vice ordförande Ylva Kemi är ej närvarande, men Anna Lampinen informerar i hennes 

plats. 

- Humanistens dag planeras och ett möte ska hållas under morgondagen. 

- Det är brist på engagemang här också. 

- Föreningarna får gärna komma med synpunkter om saken och förslag på hur det kan 

gå att öka sammanhållningen mellan föreningarna genom gemensamma aktiviteter. 

M4 Övrig info 

- Inget nytt 

Beslutspunkter  

B1 Kåkuss stadgeändringar 

- En revidering av stadgarna har gjorts utifrån målet med föreningen. 

- Ett mer inkluderande tänk har varit ett mål med de nya stadgarna. 

- Allt har inte riktigt funkat som det ska med övergången mellan gamla och nya 

styrelser, vilket stadgarna ska åtgärda med en ändring på tiden som årsmötet hålls. 

- Stadgeändringarna godkänns av styrelsen. 

Diskussionspunkter 

D1 Planeringsgruppen 

- Det råder problem med planeringsgruppen och fler personer behövs än nuvarande tre. 

- Den som är intresserad får gärna höra av sig till Anna Lampinen. 

- Ett möte ska hållas imorgon för att fastslå datum för Humanistens dag och 

examensceremonin.  

- Deadline var egentligen i slutet av förra veckan, men den skjuts upp en vecka till i 

hopp om att fler personer går med planeringsgruppen. 

- Ett förslag läggs fram om att försöka locka med något för att folk ska gå med. 

- Detta noteras emellertid kunna innebära problem och det hela måste diskuteras vidare. 

- Förslag på personer som kan föreläsa under humanistens dag får gärna förmedlas till 

planeringsgruppen. 
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D2 Humanistiska kompetenser 

- Frågan om vilka kompetenser man får av de humanistiska utbildningarna får gärna tas 

upp i de olika styrelserna. 

 

Övrigt 

Studiesituationen 

- Zaimon undrar över hur det går med studierna i de olika föreningarna 

- Det råder vissa problem med studieintresset när det sker digitalt och vissa har uttryckt 

att de längtar tillbaka till undervisning på plats. 

- Vilka föreläsare som håller lektionerna noteras också påverka situationen och om 

föreläsningarna är roliga eller inte. 

- Ett annat problem är att praktik inte gått att ordna för vissa inom några linjer. 

 

Nästa möte 

- Nästa möte äger preliminärt rum 10:e mars 

 

F4 Mötets avslutande   Mötet avslutas Kl. 12:40 
 

Deltagare: 
 

Mötessekreterare Erik Djuvfeldt  Mötesordförande Zaimon Sharr 

 

Datum    Datum 

 

Signatur    Signatur 

 

 

Mötesjusterare Emmy Mannelqvist 

 

Datum 

 

Signatur 

 

 

Deltagare: 

Zaimon Sharr, Erik Djuvfeldt, Johanna Levin, Emmy Mannelqvist, Valdemar Linhem, Linnéa 

Kolari, Anna Lampinen. 
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