Verksamhetsplan 2017
Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet
religiöst och politiskt obunden sammanslutning
studerande vid Stockholm universitets humanistiska
för personer som är intresserade av de humanistiska
och deras utveckling och fortlevnad.

(HumF) är en
för samtliga
fakultet samt
vetenskaperna

Såsom
humaniorastudenternas
fakultetsförening
vid
Stockholms
universitet har Humanistiska föreningen att främja och verka för
sina medlemmars gemensamma intressen genom att:
●
●
●

verka för god social samvaro och gott kamratskap studenter
emellan
uppmuntra och upphöja de humanistiska vetenskapernas studium
företräda sina medlemmar mot universitet och statsmakt

Under verksamhetsåret 2017 ska Humanistiska föreningen främja sitt
ändamål och verka för sina medlemmars gemensamma intressen genom
följande verksamheter:
●

Erbjuda studieplatser på Gula Villan

●

Onsdagspubar

●

Sektionsverksamhet
➢ Sektionsutskottet
ska
ha
nära
kontakt
med
ämnesföreningar
och
studentråd
på
humanistiska
fakulteten.
➢ Sektionsutskottet ska hålla regelbunden kontakt med
lämplig kontaktperson inom studentkåren.

●

Programverksamhet

●

Externuthyrningar

●

Konferensservice

●

Representation

●

Informationsverksamhet
➢ Informationsutskottet
ska
utöka
informationsutbudet till medlemmarna.

●

Se över möjligheterna
uteservering.

att

utöka

det

serveringsytan

engelska

till

KALENDARIUM 2017
JANUARI
● Recentiorsverksamhet
● Vinterkonferens
FEBRUARI
● Recentiorsverksamhet
● Recentiorsmiddag
● Fakultetsmiddag
MARS
● Födelsedagsfirande
● Dechargemöte
APRIL
● Representation hos Nylands nation under deras årsvecka
● Humanistdagen (i samarbete med Humanistiska fakulteten)
● Valborgspubrundan 23/4
● Valborgslunchen 30/4
● Representation på Skansen 30/4
MAJ
●
●

Hasselbacken 18/5
Representation på Stockholms universitets magisterpromotion

JUNI, JULI OCH AUGUSTI
● Sommarkonferens
SEPTEMBER
● Recentiorsverksamhet
● Recentiorsmiddag
● Representation på Stockholms universitets

en

professorsinstallation och doktorspromotion
OKTOBER
● Ugglemiddag
● Representation på Stockholms universitets magisterpromotion
● Representation hos Nylands nation under Gäddfesten
● Höstmöte
NOVEMBER
● Seniorsmiddag
DECEMBER
● Representation under Nobelfirandet 10/12
● Representation på Luciabalen 13/12
● Valmöte

ÖVRIGT
Styrelsen
Föreningen ska under verksamhetsåret sträva efter en
verksamhet som möjligt för att engagera fler medlemmar.

så

bred

Utskotten
inom
styrelsen
ska
kontinuerligt
utvärdera
sin
verksamhet och se över vad som fungerar bra respektive mindre bra.
Styrelsen ska under verksamhetsåret verka för inval av seniorer.
Styrelsen ska under verksamhetsåret verka för att fler studenter
kan engageras inom föreningen men utanför den gängse ramen av
styrelseeller
sektionsverksamhet,
d.v.s
någon
form
av
funktionärsverksamhet.

Presidiet
Presidiet ska under verksamhetsåret
stadgar ses över generellt.

se

till

att

föreningens

Skattmästeri
Skattmästeriet ska under verksamhetsåret
investeringsmöjligheter för föreningen.

se

över

och

utveckla

