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Formalia  

Punkt Ärende  

F1         Mötets öppnande 

F2 Justerare 

Föredragande:    

Ordförande förklarar mötet öppnad 

 

 

 

Ellen Grönlund väljs till Justerare 

 

 

 

Dagordningen godkänns 

F3 Dagordningens godkännande 

Justering av röstlängd  

Meddelanden  

Mötet är beslutsmässigt om minst halva 

styrelsen är närvarande.   

Punkt Ärende 

M1 Kårföreningarna informerar 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga  Föredragande 

 

 

 

Medium – Har avbokat skiweek, ställt in sin julbal och 

alla andra evenemang, även fotbollstuneringen. 

 

Wedigit – Ställt in och gör lite evenemang på distans.  

 

ToR – All verksamhet inställd, kollar om de kan göra 

något på distans. Gör just nu en enkät undersökning för 

att titta på studenternas studiesituation. Planerar 

slutdatum under vecka 50 

 

Fosa- arbetar med sina stadgar, försöker bestämma sitt 

nya namn för sammanslagning med HumSamPro. Ställt 

in evenemang, tittar om man kan gö evenemang på 

distans.  

 

Splitt – Gör sina evenemang online via zoom, inga 

fysiska träffar.  

 

KåKuss - Gjort en discord kanal där de ska ha fem 

tillfällen där de ska göra olika workshops. Gjort en 

tävling på instagram där medlemmar ska lägga ut vad de 

gör under karantän. Inget pris.  
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M2  Ordförande informerar                           

Varit på Faktulitetsmöte, planerar göra en 

kampanj för vad humaniora är. Ingen mer 

info finns än om kampanjen.                          

M3  Viceordföranden informerar  

       

1. Viceordförande – haft en formell 

överlämning med Anna. Planerar 

humanistensdag i februari förmodligen 

online. Är samo i KåKuss, vill ha kontakt 

till alla Samos i de andra utbildningarna 

 

2. viceordförande– Ej haft någon formell 

överlämning. Planerar att HumSek ska bli 

mer aktivpå instagram där vi kan 

introducera styrelsen, så våra medlemmar 

ser vilka vi är. Förslag att vi börjar på 

måndag med, skickar sin info till 2 vice 

ordförande Anna, så lägger hon ut all info 

om vilka vi är, då hela styrelsen ej har 

tillgång till inloggningen.  

 Beslutspunkter  

 Punkt Bilaga  Föredragande  

B1      Höja föreningsbidraget  

1-  Se bilaga 1 och 2 längre ner i dokumentet. Kan ej höja föralltid. Fått bidrag för examencermoni. 

Om vi höjer föreningsbidraget. kommer föreningarna använda pengarna trots att man ej kan göra så 

mycket aktiviteter. Enklare för föreningarna att använda föreningsbidraget.  

Höja anslagen till 60 000.  

Beslut -  Ja. Styrelsen beslutar att Vi höjer föreningsbidraget till 60 000kr till kommande 

verksamhetsår. 
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B2     Visma Sign 2     

Kostar 2000kr för HumSek att betala ut.  

Beslut – Ja, styrelsen tar beslut om att vi kommer betala 2000kr för att använda visma sign.  

  

Diskussionspunkter  

 

 Punkt Ärende  Bilaga  Föredragande  

 D1                                                                     Inga diskussionspunkter 

 D2 

 

Övrigt  

 

 Punkt Ärende  Bilaga  Föredragande 

 F1  Övriga punkter                                         

Ali informerar vad kåren arbetar med just nu. Har ett rotationsschema. Är på plats i 

kårkorridoren 2 dagar i veckan. Finns schema i köket på kåren. Ska väljas fram en ny Dekan. 

Kan skicka förslag till Ali om en har någon lärare som de tycker skulle passa som dekan.  

  

F2Nästa möte                                        Planerar sista mötet innan jul. 9/12-2020 12:15 via zoom.  

F3Mötets avslutande                            Ordförande förklarar mötet avslutat.  
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 Mötesordförande Sekreterare 

 
Justerare 
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Bilaga 1: 

Förslag nummer ett: Vi höjer anslagen till 60 000 för föreningsbidrag och delar ut 4500 för 

HT och 3000 för VT pga corona utan att göra det till praxis.  

Förslag nummer två: Vi höjer anslagen till 60 000 och delar ut 3 750 för båda terminerna 

(och gör det till praxis kanske?). Förslag nummer tre:  

Vi höjer terminsbidragen till 64 000 och delar ut 4000 för HT och VT. 

Bilaga 2 

2000:- för 20/21 från och med nästa höst faktureras hela summan 
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