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1. Mötets öppnande
Humanistrska f örenirrgens ordf örande Anna Bör j ess.n
mötet öppnat kl. Ll:2L

2. YaL av mötesordförande
Anrra Bör ;esson
nomine.rade Anclers

f

örkiar:ar

Ehrbe Nyman till

mötesordförande.

Föreningsmötet beslutacle
att vä1ja Anders Ebbe Nyman ti11 mötesord,förande
3. Va]. av mötessekreterare
Stefanie
Tagesson nominerade
mötessekreterare .
Föreninqsmötet beslur-ade
att vä1j a Anna Bör j esson t ill

Anna

Börj esson

till

mötess-okreterare

4. VaI av justerare tiJ.lika rösträknare för mötet
Erik Haversten och Veronica Fagerstedt nominer:ade sig själva
L.ill ju;tera-re til-ika
röscräknare f ,r nLöue-.
Föreningsrnötet beslutade
att väl; a Erik Haverst-en och Veronica Fagerstedt till
:rici-ar).^ trlljka
rösl_räknare för mötet

5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Anna I3ör j esson är f öredragande. Flandlingar och kallelse kom ut
i t id, ba 1e per me j 1, hemsida r:ch på sociala medier t ill alla
medlemmar. Alla styrelser för berörda år fick också kalielse
och handlingar skickade tili
sig. Dock tillgängligqjordes
inte
handlingar såsom ekonomisk berättelse för 2A77-?.AL4 L noq god
r id.

Stefanie påpekar att det inte nämns i stadqan att handlingar
maste skickas med på ett extrainsatt föreningsmöte"
föreningsmötet beslut-ar
,rrr möteL är s'-aJg.:erli:t

utlyst

5. Justerande av röstlängd
AlLa närvarande är medlemmar och har rösträtt-.

{w

7. FaststäIlande av föredragningsJ-ista
Möt-er- godkänner f ör:--dragningslistarr med trllägget

punkt

12 . a

.

8. Behand1ing av inkomna motioner
Inga inkomna mof-ioner.
9. BehandJ.ing av inkomna propositioner
a. Awskaffande aw sektionerrT.a
Anna Börjesson cch Veronica är föredragande. Se brilaga 1.

It{ötet cliskuterar hur sektioner irar sett ut och fungerat förr i
t-iden till skillnad från hur de ser ur- cch fungerar I
dagsl äget. Det råder consensus om att det nuvarande systemet
med sektioner inte funqerar sä bra.
Alexander framlägger en fråga om hururrida detta är ett breslut
som måste tas på detta förer-ringsmöte. Han menar att frågan
skulIe kirnna t-as upp på hösl-mötet istället.
Anna Wallgren förslar

att styrel-sen pricriterar
sin eqna
verksamhet fr:amför att föija stadgan och därför bör ansvara
f ör den första attsatsei-L utan inblanding f ran för eningsmöte[.
Men att den andra attsatsen bör behandlas.
Mötet besluf-ar att behandla attsatserna en i taget pä mötet.
Humanlstiska

forenrngens

st

yrelse

föreslår

därför

röceningsmötet

att avskaffa sektionsverksamheten såsom den ser ut a
dagsläget och utforma den sä att den passar både
aktiva studenl-er och förenirLgen enliqt ovan
Mötet bifaller förslaget- och beslutar
att avskaffa sektionsverksamheten såsom den ser ut i
dagsläget och utforma den så att den passar både
aktiva studenter cch föreningen enligt ovan
Humanrs'-iska
Iörenrngsmöter

föreninqens

sryrel,;e

föreslar

<järför
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godkänna styrelsen
att
förslag
om att
sektionsledaren byta roll ti1l programansvarig
Mötet bifaller förslaget och beslutar
godkänna styrelsen
att
förslag
om att
sektionsledaren byta ro11 till programansvarig

låta

1åta

10. BordJ.agda punkter sedan tidigare föreningsmöten
a. BoråLagt: Godkännande av 2077-ärs ekonoraiska
berätteJ,se
b. Borrllagt: Godkännande av 2072-års ekonomiska
berätteJse
c. BorrTlagt: Godkännande aw 2073-ärs ekonomiska
berätte]-se
Eb,be är föredragande för punkt 10 at b och c. Han informerar
motet att styrelserna för verksamhetsåren 2ALL, 2012 ocir 2A13
ansvarsbefriade*" pa De:hargefiötet 2ALl. De ekonomiska
berätteiserna för dessa år: var då inte helt- färdigställda men
föreningens auktoriserade revisor: hade vicl tidpunkten för
mötet gett sin rekommendation ti11 Dechargemötet att
ansvarsbefria berör:da st-vreLser.
Ebbe irLformerar om att rle ekonomiska berättelserna för 201L,
2AL2 och 2013 nu har inkommit från förenrngens auktoriserade
revisor. Elbbe redovisar resultaten för aren.

Matilda adjungeras in k1 11.56, röst1ängden just-eras.
Ebbe föreslår

därför föreningsmötet
att godkänna och i klurnp lägga de ekonomiska
berättelserna för verksamhetåren 2011, 2AL2 och
tilL handlinoarna

Mötet beslutar
att qoclkänna och i klump lägga de ekonomiska
berätteLserna för verksamhetåren ZAIL, 2AL2 och
t"i11 handlingarna

2AL3

2073

d. BoråLagt: Godkännande av 2074-ärs
ve zk s amhe t sb er ä ttel se

w

Stefanie är föredragande. 2014 var ett år då föreningen skLrlle
ta igen .sig efr-er Dans Dakar. l'{ånga löpande avtaL t-ogs bort
för att föreningen skulle få nLinclr:e kr:st-naCer. Det stora som
hände 2OL4 var dock att föreningen fyllde 100 är och firade
detta meC många festligheter. Allt- som allt så banade 2014
vägen för den verksamhet som föreningen har idag.
Anna WalLgren tiLLäger att föreningen var r,vurigen att arbeta
vidare trots at-t det ekonomiska arbetet mecl 2aL7, 2AL2 och
2AL3 hade kunnat ta upp ail sf-yrelsens tid. Men det var inte
en möjlighet och heller inte önskvärt att lägga aLlt åt- sidan
för att endast arbeta med det ekonomiska.

Mötet beslutar
att godkänna .:ch Lägga verksamhetsberättelsen
titl handlingarna.

2AL4

e. Borålagt: Godkännande aw 2074-ärs ekonomisk
berätteJ-se

Christian är föredragande. 20L4-års budqet gick minus men
detta beror främst på att ett antal stora fakturor frän Dans
Dakar 2AL3 betalades ut 2A14.
Mötet beslutar
att goclkänna och 1äqga den ekonomiska berätte
för '24L4 til L handlinqarna
f. Borå1agt: Föredragning' aw rewisionsberättelse

Lsen

för

2074

Alexancler: ar f ö-redragande. Han iäser upp och gör vissa
förtydLiganden gällande revisionsberäl-telsen 20L4. Inga
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men gick ändå bättre än förgå-^nde är.

Möt-et beslutar

att godkänna och 1äqga.revisionsberättelsen
t-itl handlinoarna

för

?-A74

g. Borå1aqt: Fräga om azasvarsfrihet för 2074-års
styrelse
Mötet beslutar
att be-",ilja ansvarsfrihel- för 2014-års styreis-o

w
ill
'(,%

h. Borrllag:t: Godkännande av 2075-ärs
v e rk s amhe t sb e r ättel s e
Stefanie är föredragande. Det bör nämnas att föreningen inte
hade nåqra revisorer år 2015. Ett inspektorsskifte qjordes och
Barbro Blehr valdes ti11 ny inspektor" Den löpande
verksamheten blev större. Mycket tack \/are arbetet som gjordes
2014. Kontakten med HumFs vänför-^ningar blev bättre. En
ko::tläsare ti11 baren införskaffaCes och gjorde arbetet
smidigare för klLrbbmästeriet. Campusrådet instiftades och
Iedde t-iII det kopplade medlemskapet mellan Stockholms
universitets studenl-kår och HumF, NaturvetenskapLiga
f öreninqen och Samhä l, svetens kapl iga f ören inqen .
Det- bör även poängteras att fakulr-etsbidraget för både 20L4
och 2AL5 betalades ut till
förenrngen i början på
verksamhetsåret 2015.
-L

Mötet beslutar
att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen 2015
ti11 harrdlingarna
i. Bordlagt: Godkännande av 2075-ärs ekonorrrisk
berätteJ,se
Den ekonomiska berättelsen för 2015 har inte inkomit från
föreningens auktoriserade revisor. Den beräknas vara klar
nästkonrmande vecka- Chrrstian meddelar dock att den kommer att
se väldigt positiv ut.
Mötet beslutar
att bordlägga punkterr 10 i
j. BordJ-agt: Föredragning av rewisionsberätteJ-se för
2075

Alexander och Ebbe är föredragande. De läser upp ochL gör några
förtydliqanden för vissa punkter gällande revLsionsJ:erättelsen
f ör 2c)15 .
Ebbe påpekar att- rlet för framtida år kanske bör göras en
st-adqeändrinqen vad gäller budgeten och verksamhetsplanens

framläggande. Det skulle vara förclelaktigt för styrelsen om
dessa dokumerrt endast las fram på Dechargemöt-et istälI-^t för
både på valmötet och Dechargemötet.
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Mötet beslutar
att godkänna och 1äqga revisionsberättelsen
tiil handlingarna
Möt.et a j ourneras k1.

för

2015

:46
Mötet återupptas kL. 7B:56
78

k. Borrllagt: Fräga om ari.svarsfrihet för 2075-ärs
stYrrelse
Anna Wallgren papekar att föreningesmötet måste ha godkännt
alla handlirigar som rör det berörda året_ för att kunna

ansvarsbefria det årets styrelse.
Ebbe merlar att sakrevisorerna inte iieLler kan rekommendera att

mötet ger ansvarsfrihet tr11 styrelser vars a1la handlingar
inte godkännts eftersom detta bryter mot staclgan.
MöLet beslutar

att ansvarsbefria styrelsen för

2015

ngen: - f ö r. _' emoc .
Anna Bör-1esson, Stefanie, Christian och Johan deitog inte.l
Resu I

rat av

omröstnirlgerl

omros uni
.

7. Borrllagt: Godkännande aw 2076-ärs
we rk s amhe t sb e r ättel se
Johan är föredragancle. Mycket funkade väldigt bra under 20L6,
föreningen kunde stabiliseras. Ett viktigt steg i rätt
riktning var att" förerringen började dela ut stipendier igen.
Ett nytt avtal med Spendrups slöts som dock skrevs på för fler
verksamhetsår än vad styrelsen hade mandat tiLl. Ett
samarbetsavtal med DIK slöts och skrevs endast under av Johan,
dett-a gjordes dock på uppclrag a\/ styrelsen. Auktoriserade
rev-isorerna tiltsattes
och anställdes oct'r de ; obbade med den
ekonomiska redovisningen löpande under året. Gula villan fick
ett nyl-t golv (det gamla ligger dock kvar under) " En
stadgerevidering gjordes även. Fakultetmiddagerl instiftades
f ör ar-t- stärka relationen med fakulteten samt visa HumFs
uppsaktninq för fakultetskansliet.
Ivlötet beslui-ar

#,tr
€14M

att godkänna och lägga verksamhetsber:ättelsen
t-i11 handlingarna.
m. BorrTTagt: Godkännande aw

2Ol€)

2076-års ekonomisk

berätteJ-se
Den ekonomiska berättelsen för 2aL6 är in[e heller den he]t
färdigstälId.
Föreningens auktoriserade revrsor låter meddela
att han hoppas kunna lämna in denna innan terminens slLrt.
Christ-ian medclelar dock att han även för 2AL6 har stora
förhoppningar om att resultateri kommer att se välcligt posrtivt
uL.

Mötet beslutar
att borclläqga punkten 10 m
n. Borå1agt: Föredragning: av rewisionsberätteJ,se för
2076

Alexander och Ebbe är' föredragande och redogör för
revisionsberät-l-elsen 2AL6. Några förtydliganden görs.
Mötet beslr:tar
att godkänna och Lägqa revisionsberätt-elsen för
till handlingarna

2aL6

o. Bordlagt: Fräga om arT.svarsfrihet för 2076-års
styreJse
Möt-et beslutar
att ansvarsbefria styrel.sen för 2016.
Resultat av omröstnrngen: 5 för. 2 -^mot.
Anna Bör jesson, Sref anre, Christ-ian, Johan, Ert k o.,:h Ma-_i lda
Celtog inte i omröstninqen.
11. Val av seniorer
Anders Ebbe Nyman, Anna Wallgren, Stefanie Taqesson och Johan
Larson Lindal adjungeras ut kl. 19:35.
Anra

Bör

jesson röredr.,g sryr:Lser.s

rronr

inering.

Föreningsmötet beslutade
at:t väl j a iri Anders trbbe Nyman, Anna WaIlgren,
Stefanie Taqesson och Johan Larson Lindal i

tl w
*fu

HumarListiska föreningens seniorskollegium och därmed
eviga medlemar i förening

Anders Ebbe Nyman, Anna WaIlgren, Stefanie Taqesson och Johan
Larson LindaL adjunqeras in kl. 19:46.
L2. Under mötet väckta frågor
a. StyreJ.seutbiJ.dning
Anna Wallgren vilL lyfta frågan om styreLseutbildning och
styrelseöverIärnningar. Hon förslår att uppdra styrelsen och
sakrevisorerna att skriva en genomqång över det som hände
under 2ALI-24L4. Att göra en "styrelseutbiLdning" om Huml's
histor:ia.
Er ik påpekar att styrelsen i år: f ick båcle s kr j f tliga
överlämningar från sina föredträclare samt generalla
styrelseöverlämnlngar där myckel av denna informat-ion frnns.
Stefanie påpekar att- en genomqånq av fören-inqshistr:ria gjordes
under s kif tesdacTen.
Mötet diskuterar hur föreningen kan se till så att varje
nytillträdd
styrelse alltid får en grundläggande
styrelseutbildnrng samt en ordentliq st-yrelseöverIämning"
Anna Wallgren inkommer med ett yrkande.
Anna Wallgren y::kar "att- uppdra styrelsen att med bakgrund
Dans Dakar åren presentera ett förs1ag till
foreningsmötet

arz

om

hur föreningen i framtiden ska säkerstäIla err fLrllqod
styr:elseutbildning och slyrels-^överlämning. "
Mötet

bes

lul-ar
att godkänna Anna Wallgrens yrkande

"

b. Dans Dakar-skrift
Ebl:e inkommer med ett yrkande.
Ebbe Nyman yrkar "att föreningsmöter- uppdrar at styrelsen att
til lsätta en utredninq rörande Dans Dakar: 2OLL-2013 i ett
syfte att producera en skrift som beskriver händelseförloppet
ocl'r s:m kan .Je yt--erliqare kontexr at fesrivalcns ekonomrska
utfafI. "
Mötet besiur-ar
att godkänna Ebbes yrkande.

W

13. Mötets avslutande
Ebbe meddel-ar "att han tycker jättemycket
Mötesordförande Ebbe Nyman förklarar

om

hela föreningen".

mötet avslutat kl. 2A:11

Justeras

ö/-4(

Anders Ebbe Nyman
Mötesordförande
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Underlag Extrainsatt
föreningsmöte 20L7
Punkt 9 a: Avskaffande av sektionerna
Humanistrska förenJ-nqen har
(tldigare
r
nuläget
sektioner
ämnesförenlngar) som pa ett mer e11er mindre s; ä1vständigt sätt
på Gula vilLan genom HumF. Det har under cle
ordnar aktiviteter
senaste åren varit
problematr-skt att få sektionerna att vara
självständiga eller ens ha någon verksamhet al1s.
Humanistrska föreningens verksamhet bör arbeta runt st-udenterna s
engagemanq/ inte tvärtom. Därför anser styreLsen att det skuIIe vara
fördeLaktigt att ist-alIet för att ha en sektionsverksamhet och en
programverksamhet, sla ihop dessa två och sanka tröskeIn for
studenter att arranqera saker på GuLa villan/genom Humanistiska
föreningen utan at-t för den delen vara aktiva i styrelsen.
Posten som sektionsfedare
bör försLagsvis
därfor
uppgå i
programutskottet. TilL en början bör denna styrelsemed-Lem forLsätta
hå11a kontakt-en med de sektroner som r-rppgår i programuts kottets
verksamhet, för kontinuitetens skull.
Humanistiska
foreningens
styrelse
anser
at-t
en
större
funktionärsverksamhet som omfattar klubbmästeriet / enqagerade I
utskotten och engagerade i sektionsverksamheten, sku1le fungera
bättre
än det upplagg som f inn.s r Ca,7s1äget. En större
funktionärsverksamhet skulLe skapa mer gemenskap funktionärerna
emellan men även skapa tillhörrghet
trLl föreningen och mrnska
avstander riII styre I sen.
Att avskaffa sektronerna med direkt verkari är ett s*"adqebrott. Alla
stadgeandringar för året kommer att behandlas på Höstmötet 2017 för
att sedan läggas fram för andra läsningen på Dechargemötet 2AlB.
Fram tills
dess kommer föreningen att beqä stadgebrott vad qäller
sektionerna. Styrelsen anser att detta ar -^tt nödvändiqt ont för att
effektrvisera föreningens arbete och göra det- lättare för studenter
att enqagera srg.
Viciare föreslår Humani.stiska förenrngens -qtyrelse i och med denna
ändring ai-t medal.;er bör delas ut tiIl
de som vrsat srg värdiga ur

dw
rub

funktionärsgruppen. Exempelv-rs kan dessa medaljer delas ut på en
recent:-orsmiddaq för att uppmuntra andra tiIl engagemang.
Humanistiska föreningens styrelse foresfår darför föreningsmötet
att avskaffa sektlonsverksamheten såsom den ser ut i
dagsläqet och utforma den så att den passar både aktiva
studenter och förenrngen enlrgt ovan
Humanistiska föreningens styrelse föreslår därfor föreningsrnötet
godkänna scyrelsen
att
försIag
om aLt
Iåra
sektionsledaren byta roll trlL programansvariq

10 a-o Bordlagda punkter sedan tidigare
föreningsmöten
Eftersom föreningens ekonomiska redovisning
har varit
eftersatt under fLera år har inte verksamhetsåren 2A).1, 2A12,
2013, 2A14, 2A75 och 20Lb kunnat godkännas och clessa styrelser
har inte kunnat bevilj as ansvarsfrihet " Under föreningens
Dechargemöte tidigare
r år godkändes verksamhetsberätt-eiser
for aren :01 1 , 2AL2 och 2AL3. De ekonomiska berättelserna för
dessa år las dock rnte fram eftersom de inte var helt
färdigställda
då men föreningsmötet
valde
ändå att
ansvarsbefria berörCa slyrelser samt- att vä1;a .tn seniorer
från dessa års styrelser.
Förhoppninqen var då, och är
fortfarande att a1la ekonomiska berättelser för åren 2OIL-2A76
ska godkännas på detta extrainsatta möte.
Eörvaltninqen har , ti llsammans med f ör:eningens bokf öringsf irnLa
och auktoriserade revisor under t-^rminen arbetat hårt för att
kunna färdigställa deE ekonomiska arbetet för alla är som inte
g;orts tidigare. Detta arbete konLmer troligtvis
att påga fram
till
sista stund men det är förvaltningens förhoppning aLtföreningsmötet ändå vä1j er att
godkänna de ekonomiska
berätte Lserna som kommer att läggas fram"
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därf
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mörer

att godkänna de sedan tidiqare föreningsmöten bordlagda
punkterna angående 2ALL, 2AL2, 2A13, 2AL4, 20L5 och 2AL6
ärs verksamhet-sberättelser ocLL ekonomiska berättel.ser
samt att berrilja ansvarsfrihet för dessa ars styrelser.
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