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Formalia  

Punkt Ärende  

F1         Mötets öppnande 

F2 Val av mötesfunktionärer 

Mötesordförande  

Mötessekreterare  

F3 Justerare 

Föredragande:  

 

 

Ordförande förklarar möte öppnat 

 

 

 

 

 

Styrlesen utser att ordförande Zaimon till 

mötesordförande 

 

Styrelsen utser Sekreterare Eveniic till mötes 

sekreterare 

 

 

Styrelsen utser Jonas Bylund till Justerare 

 

   

F4  Dagordningens godkännande                                 

Dagordning godkänns 

Justering av röstlängd  

Meddelanden  

Mötet är beslutsmässigt om minst halva 

styrelsen är närvarande.   

Punkt Ärende 

M1 Kårföreningarna informerar 

 

 

 

 

Bilaga  Föredragande 

 

 

 

 

Tor 

Fortsätter arbeta med sina träffar och genoför vissa 

aktiviteter 

 

Fosa – Haft haloweenfest, planerar jul aktiviteer, 

planerar gå ihop med Humsampro 

 

WeDigit - Planerar för vilka aktiviteter, på grund av 

corona så kan de inte göra så mycket just nu och väntar 

med att göra saker innan de vet situationen är bättre 
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M2  Ordförande informerar       

Var på möte där ordförande informerar att 

de kommer en ny lektor i filosofi.                         

M3  Viceordföranden informerar    

 

1 vice ordförande har gjort överlämning,  

2 vice väntar på vicemejl och planerar 

kontakta Anna på kåren för mer 

information om sin mejl och uppdrag.  

 Beslutspunkter  

 Punkt Bilaga  Föredragande  

 B1  

Diskussionspunkter  

 

 Punkt Ärende  Bilaga  Föredragande  

 D1             Splitt har något 

Ej närvarande 

 D2 Teologerna har något         

Jonas från ToR pratar om att de vill höja verksamhetsbidraget, då HumSek har massa pengar och i 

Coronasituationen och därav inte kan föra några aktiviteter, är det bättre att fokusera på att lägga ut det 

på de föreningarna under HumSek. 

Jonas berättar olika idéer om hur man kan använda HumSeks pengar, höja med 12 000 totalt, just nu är 

det 3000kr för verksamhetsbidraget. Tar beslut nästa möte om eventuell höjningen på 

verksamhetsbidraget för föreningarna.  

Fosa vill lägga pengar på att göra vissa aktiviteter för filosofidagar,  
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Medium har mejlat ordförande att de vill hyra Ålidhems gymnastiksal för att genomföra en aktivitet för 

spökboll/innebandytuneringen. De söker därför 1850kr för denna tunering, Ledamot Jonas säger det är 

en liten summa så och undrar för det är en ganska liten summa men ska föreningarna kunna söka för vad 

som helst. Linnea undrar om pengarna tagit slut eller har de pengar men söker ändå pengar för det, 

meduim får 200 nya medlemmar för varje termin, att ha en bondningaktivitet känns logisk för att 

medium ska få ut pengarna. Medium har varit på iksu mycket innan och nu vill hyra en annan plats för 

de medlemmarna som ej har iksukort inte ska behöva köpa nytt varje gång.  

Ordförande läser mediums mejl om motiveringen för att få söka dessa 1850kr från HumSek. En idé är att 

se till så att dessa vollybollar kan finnas och köpas in att ha i HumSek så alla föreningar kan ha 

möjlighet att använa det. Jonas säger det är bra att de byter plats ifall alla inte har möjlighet att betala för 

aktiviteter på iksu.  

Linnea säger det är en bra idé att godkänna det eftersom hur situationen ser ut just nu, vi bör göra en 

planering för hur och vad vi ska godkänna för olika aktiviteter, detta kräver ju då att medium lämnar in 

en godkännande ansökning. Om små föreningar ska söka pengar kan det ske en orättvisutveckling då 

mindre föreningar kanske inte har lika stora aktiviteter tillskillnad från Medium som är den största 

föreningen i HumSek. Inför framtiden så är det viktigt att alla föreningar gör en godkännande ansökan 

för söka pengar, så det inte blir att föreningarna kommer varje månad att söka pengar för olika 

aktiviteter. Kassör kollar för hur mycket vi kan höja verksamhetsbidraget och kollar hur mycket 

överskottet är.  

Kommer ni komma med denna idé att söka pengar varje månad? Vill be de skicka en plan för när de 

köpt och planerar.  

Tar beslut idag om Medium förfrågan angånde stöd för Hyra om lokal och bollar,  

Beslut – De genomför aktiviteten och skickar in kvitton därav ger vi ut pengar.  

Beslut - att godkänna deras ansökan. 

HumSeks verksamhets år planerar för examen, sittning och mottagningsdagar, det finns planeringar för 

olika aktiviteter för HumSek. Vice ordförande Anna säger att det kommer ske i slutet mars. 

 

Övrigt  

 

 Punkt Ärende  Bilaga  Föredragande 

 F1 Övriga punkter    

FOSA genomför en sammanslagning med HumSamPro, tar lite tid då det behövs att göra en 

stadgeförändring. Humsampro slås ihop med fosa då det finns ett behov att fortsättas ses då de har haft 

gemensamma mottagningar innan. Planerar byta namn till UFO just nu. Fosa har bedrivit sin mottagning 

med sin ekonomi och då humsampro ej har haft möjlighet att bidra. Fosa återkommer med stadgar när 

det närmar sig en sammanslagning.  

https://sign.visma.net/sv/document-check/0669c306-fcbe-496f-bb49-74267a38d4f5

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

www.vismasign.com



2 Vice ordförande säger att humsek- hemsidan bör uppdateras, sekreterare tar kontakt med Ellen för att 

få tillgång till hemsidan och kunna lägga ut protokoll. 2 vice ordförande Anna kollar upp vad det skulle 

kosta att fixa hemsidan.  

Linnea säger att FOSA ej har tillgång till nya koden i rummet. Planerar göra någon googlekalender där 

alla kan se när HumSekrummet är bokat. Fram tills googledokument kan man skriva till ordförande 

Zaimon om bokning.  

Visma sign är det förlängt? HumSek tycker det är en bra idé att betala en viss summa så alla föreningar 

har tillgång till att signera dokument med bankid. Ordförande och kassör kollar upp vad kostnaden 

skulle bli. Kollar till nästa möte.  

  

 F2 Nästa möte  

Planerar ske den onsdag den 25/11 12:15 i HumSek styrelserum 

 F3 Mötets avslutande  

Ordörande Zaimon förklarar mötet avslutat.  
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 Mötesordförande Sekreterare 

 
Justerare 
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