
  
 

  
 

Dagordning  
Styrelsen för Humsek  
Ylva Kemi 
 

 
 

2021-10-14 

STYRELSEMÖTE HUMSEK 
 

Datum: 2021-10-14 

Tid:   12:15  

Plats:  HC102 

Närvarande: Valdemar Linhem (SpLitt), Caesar Kjellström (kassör), Emmy Mannelqvist (Medium), 
Astrid Engström (UFOH), Lisa Östman (TOR), Ylva Kemi (ordförande), Melinda Sulaj (vice 
ordförande) 

 

Formalia 

Punkt 
 

Ärende Föredragande 

F1 Mötets öppnande 
 

 

F2 Val av mötesfunktioner 
 
Ordförande 
 
Mötessekreterare 
 
Justerare  
 

 
 
Styrelsen beslutar: Ylva Kemi 
 
Styrelsen beslutar: Caesar Kjellström 
 
Styrelsen beslutar: Melinda Sulaj 
 

F3 Dagordningens godkännande 
 

Styrelsen beslutar: Godkänd 

F4 Justering av röstlängd Mötet är beslutsmässigt om minst halva styrelsen 
är närvarande. – Godkänd 

 

 

Meddelanden 

Punkt 
 

Ärende  

M1 Kårföreningarna informerar 
 
Emmy – Medium – Stormöte ska hållas 28e oktober kl 12. Man 
försöker hitta ny kassör och sekreterare. Man ska också ha 
finsittning på lördag, samt volleyboll på torsdag. 
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Astrid - UFOH – Stormöte ska hållas idag 15.30, hoppas på ny 
SAMO och att hitta nya ledamöter. Man har hittills haft ett lågt 
engagemang pga sammanslagning, men det har kommit väldigt 
mycket nytt folk. Man planerar flera aktiviteter. 
 
Valdemar - SpLitt – Man hade stormöte i tisdags då man valde in 
nya styrelsemedlemmar. Halloweenfest planeras den 29e oktober 
och man planerar också framtida studiecirklar. 
 
Lisa –TOR – Ska ha stormöte, men har inget satt datum. Man letar 
ledamöter då man är ganska få. Man hade en bra inspark och jobbar 
nu på en julsittning för alla årskullar. Man ska också ha omval för 
SAMO (Lisa är SAMO, kommer nog sitta tills juni) 
 
Melinda - Kåkuss – Stormöte hölls igår då man fann en ny vice 
ordförande och kassör, men ingen SAMO. Man fick också ganska 
många nya ledamöter, samt planerar en klädbytardag där de ska 
bjuda in Wedigit. 
 
 

M2 Ordförande informerar 
 
Presidiet planerar stormöte 28e oktober klockan 17.00!  
 

 

M3 Vice ordförande informerar 
 
Melinda och Johanna har planerat humanistens dag, vilket har gått 
bra. Man har hittat vissa som vill föreläsa (Caroline Ovman, 
museolog) och företag (Ume studentradio och Uniaden) som vill 
samarbeta. Man har valt ett tema: move on, men behöver folk för 
att hjälpa till.  
 

 

   
 

 

 

Beslutspunkter 

Punkt 
 

Ärende 

D1 Vår kassör ska informera om medlemsskapet på Visma-sign. Vi beslutar om vi ska behålla 
prenumerationen.   
 
Vi beslutar om att behålla Visma och att utvärdera efter året, med en halvårsavstämning. 
 

D2 Hur ofta ska vi ha styrelsemöten? 
 
Varannan vecka – torsdagar vid 12. 

D3  
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D4  

 

 

Övrigt 

Punkt 
 

Ärende Föredragande 

F1 Övriga punkter 
 
Melinda upppdaterar Humseksidan 
och Instagram, – vill ha information 
från föreningarna att lägga upp på 
hemsidan.  
 
Har gjorts en ändring på hemsidan. 
Numera hamnar det senaste 
protokollet överst.  
 
Emmy meddelar att Medium vill ha 
ett större samarbete mellan 
föreningarna och att önskemål om 
gemensam innebandyturnering/ EPP/ 
sittning framkommit. 
 

 

F2 Nästa möte  
 
28/10 – 17.00 
 

 

F3 Mötets avslutande 
 

Ordförande förklarar mötet avslutat 

   

 

 

 

 

Mötesordförande  Sekreterare 

   

Justerare   
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SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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