
Dagordning 2020-12-09 
Styrelsen för Humsek  
Zaimon Sharr 

! 

STYRELSEMÖTE HUMSEK  
 Datum:  2020-12-09  

 Tid:  12:15  

Plats: Zoom 

Närvarande: Zaimon Sharr, Eveniic Norén, Linnea Kolari, Alice Wentzel Blank, Jonas Bylund, 

Johanna Spetz, Ali Al soufi, Ceasar Kjellström, Ellen grönlund, Johanna, Ylva Kemi.  
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Formalia  

Punkt Ärende  

F1         Mötets öppnande 

F2 Justerare 

Föredragande:    

Ordförande Zaimon förklarar mötet öppnat 
 
Styrelsen beslutar: 
 
Att utse Johanna Spets till justeringsperson. 
 
 

F3 Dagordningens godkännande 

                                                                                  

Att godkänna dagordningen                       

Tilllägg från Fosa att lägga till FOSA 

stagändring 

JA till att lägga in FOSA till beslutspunkt.  

      

Justering av röstlängd  

Meddelanden  

 

 

Mötet är beslutsmässigt om minst halva 

styrelsen är närvarande.   

Punkt Ärende 

M1 Kårföreningarna informerar                                     

 

 

 

 

 

Bilaga  Föredragande 

 

 

 

Medium- ska ha årsmöte och stormöte innan årets slut 

om stadgarna blir godkänna. Planerar sin fortsatta 

verksamet, har en tävling som pågår under v50. Planerar 

även en lucia fika 

 

SPLITT – Håller på med sin novell och skrivartävling  

 

Tor- Har genomfört en anket om hur syudenterna 

upplever kränkning och diskriminering på instutionen. 

Har sammanställt en rapport. Deras mottagningsgrupp 

håller på med sin planering inför vårens mottagning 

 

KÅKUSS- arbetar med hur de ska fortsätta sin 

verksamet kring rådande situation. Ska fixa sina stadgar 

 

WeDigit- ska bli extra insatt möte imorgon 10/12-2020. 

Pågår en pepparkakstävling på deras instagram just nu.  

FOSA- Planerar sin fortsatta verksamhet pga av rådade 

covid situation. Fixat sina stadgar 
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M2  Ordförande informerar  

 

M3  Viceordföranden informerar 

 Beslutspunkter  

 

 
 
Umeå studentkår håller på och gör en insamling till 
musikhjälpen där alla ska promenera. 15/12 avslutar 
umeå studentkår sin insamling. Man använder sig av en 
app STRAVA där man loggar hur långt man går och 
kommer man upp i en viss sträcka så skänker US 4000kr.  
 
 
 
 
Första viceordförande informerar- 
Har varit ett möte. Kvalitetsgranskinigsproblem och 
covidsbemanings frågor. Har kontaktat alla SAMOS för 
få en statusuppdatering från alla föreningar under 
HumSek. Ej fått svar från SAMOS.  
 
Andra viceordförande informerar – funderar på göra en 
tävling på instagram.  

 Punkt Bilaga  Föredragande  

B1      Mediums nya stadgar                                       

Om deras stadgar godkänns så kommer deras kalenderår ändras på grund av att hela deras styrelse går på 

praktik. EN medlem från HumSek har möjlighet tillnärvaro till deras stormöte och årsmöte.  

Styrelsen beslutar  

Att godkänna Mediums stadgeförändringar. 

B2   FOSAs stadgar 1         

Se tills så att de inkluderar Humsampro. Ändrat sin främsta kommunikation till Facebook istället 

för mejl. Fråga till styrelsen ändras till att istället för att de ska ske skriftligt ska bara komma in 

till styrelsen, antigen muntligt, för att det den kommunikationen sker smidigast. 

Styrelse beslutar 

Att godkänna FOSAs stadgeförändringar. 
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Diskussionspunkter  

 

 Punkt Ärende  Bilaga  Föredragande  

 D1  

 D2 

 

Övrigt  

 

 Punkt Ärende  Bilaga  Föredragande 

 F1 Övriga punkter                             

Ali informerar att han var på en covidrunda för alla föreningsrum, där HumSek bör sätta upp en 

lapp där det står hur många som får vara i rum och anpassa stolar i rummet. När rummen börjar 

användas igen bör HumSek sätta upp en lapp.  

Kassör informerar att terminsbidraget ska vara utskickat där 5000kr nu till alla föreningar och 

kommer skickas 5000kr till varje termin.  

 F2Nästa möte                             13/1-2021  

 F3 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat.  
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 Mötesordförande Sekreterare 

 
Justerare 
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Bilaga 1: 

§6 MediUms verksamhetsår löper från 1/1 till 31/12 

● Efter sin mandatperiod, dock senast till stormötet, förelägga revisorn verksamhetsberättelsen, samt 

resultat och balansräkning. Årsredovisningen ska vara undertecknad av ordföranden för den styrelse 

för vars mandatperiod årsredovisningen avser. 

§44 Årsmöte ska hållas innan decembers månads utgång. 

§59 Alla MediUms kårmedlemmar äger närvaro, yttrande, förslags och rösträtt på årsmötet. Styrelsen 

äger inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet, däremot gör övrig ledning och kårmedlemmar det. 

Närvarorätt har även en (1) representant för Umeå studentkårs styrelse. Närvarorätt har även en (1) 

representant för HumSeks styrelse 

§65 Stormötet ska hållas innan mars månads utgång. 

§80 Alla MediUms kårmedlemmar äger närvaro, yttrande, förslags och rösträtt på stormötet. Styrelsen 

äger inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet, däremot gör övrig ledning och kårmedlemmar det. 

Närvarorätt har även en (1) representant för Umeå studentkårs styrelse. Närvarorätt har även en (1) 

representant för HumSeks styrelse. 
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