
Dagordning   
Styrelsen för Humsek   
Ylva Kemi  
  

  
  

2021-09-30 

  
STYRELSEMÖTE HUMSEK  
  
Datum: 2021-09-30  
Tid:   12:15   
Plats:  Zoom  
Närvarande: Ylva Kemi, Caesar Kjellström, Melinda Sulaj, Frida Endertorp, Emmy Mannelqvist  
  
  
Formalia  
Punkt  
  

Ärende  
 

F1  Mötets öppnande  
  

  

F2  Val av mötesfunktioner  
  
Ordförande  
Ylva Kemi  
  
Mötessekreterare  
Caesar Kjellström  
  
Justerare                                             
Melinda Sulaj  
  

  
  
  
  
  
  

F3  Dagordningens godkännande  
  

Godkänd  

F4  Justering av röstlängd  Ej godkänd  
  
Meddelanden  
Punkt  
  

Ärende  
  

M1  Kårföreningarna informerar  
  
Emmy Mannelqvist – Medium – Har haft inspark som 
var lyckad och börjat börjat planera aktiviteter i och med 
att restriktionerna försvinner. De har sittning på fredag 
och planerar att ha ett stormöte snart.   
  
Frida Endertorp – SpLitt – Har sista eventet på 
mottagning imorgon (fre 1/10), kommer att hållas i 
lokal.  Man planerar att ha stormöte 
12/10 och planerar diverse event under hösten  
  
Melinda Sulaj– Kåkuss – Händer inte så 
mycket. Man försöker värva nya 
styrelsemedlemmar och inga nya aktiviteter planerade.  
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M2  Ordförande informerar - Ylva Kemi  

  
Ny utbildningsbevakare! Danni Liljedahl från 
konsthögskolan.  
  
Humseks stormöte - Preliminärt datum 28/10 har 
diskuterats i presidiet.  
  

   

M3  Vice ordförande informerar - Melinda Sulaj  
  
Planerar humanistens dag och söker folk som vill vara 
med och anordna /tips om föreläsare. Planerar också 
examensceremoni och siktar på ett datum i december, 
även om exakt datum är osäkert.  
  

   

       
  
  
  
Beslutspunkter  
Punkt  
  

Ärende  Bilaga  Föredragande  

B1  -  -  -  
  
  
  
Diskussionspunkter  
Punkt  
  

Ärende  

D1  USTRA: Önskat samarbete mellan institutionerna  
  
Jonas från Ustra pratar om brännbollsturnering och om man är intresserad ska man höra av sig till 
Johanna! Tillvidareläggs!  
  
  

D2  
  

Uppdatering av Humseks hemsida: Förenings-sidan   
  
Planeras att uppdateras. Ylva har fått en massa insparksmejl och vill att det ska vara tydligt på 
hemsidan vilken förening man ska sparkas in av.  
  

  
Övrigt  
Punkt  
  

Ärende  Föredragande  

F1  Övriga punkter  
  

nej  

F2  Nästa möte   
  

14/10-2021  

F3  Mötets avslutande  
  

Ordförande förklarar mötet avslutat  
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Mötesordförande    Sekreterare  

      

Justerare      
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