HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA STUDENTKÅREN
VID LUNDS UNIVERSITET

Verksamhetsberättelse
Presidiet 11/12

Verksamhetsberättelse 2011-2012

Året har varit händelserikt och spännande med likaså utmaningar som
lärdomar. Den unga kåren har arbetat mycket med kontinuitet för att få
organisationserfarenhet och fasta arbetssätt. För oss i presidiet 11/12
har det varit väldigt mycket samarbeten och diplomati för att få
arbetsmarknadsdagar, samarbetsorgan och arbetsgrupper att fungera.
Det har såklart varit påfrestande, men ju högre hinder desto större är
belöningen. Det är med visst vemod vi lämnar kåren som gett oss så
mycket, men inte utan att kunna vara stolta och nöjda med vad vi
genomfört under vår tid på Humanistiska och Teologiska
Studentkåren.

Hannah Maria Skoglund och Sam Leissner
presidiet 2011-2012
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Överblick
Kårobligatoriets fall har lämnat sina spår även över detta
verksamhetsår. Lunds studentorganisationer har börjat anpassa sig och
jobbat för att få struktur internt samtidigt som de under året vänt sig
till varandra för att samarbeta på ett sätt som gynnar alla.
Arbetet med att skapa en gemensam identitet som humanistteolog har
fortsatt under året, det är viktigt att det framgår tydligt för alla parter
att vi inte består av två kårer eller att det skulle vara något
motsatsförhållande eller tävling mellan humaniora och teologi. Vi är
en enad kår. Vi har fokuserat mycket på samarbeten under året, inom
HT fakulteterna, men också med andra kårer gällande olika
arrangemang. Eftersom många studenter väljer att studera vid flera
olika fakulteter ser vi det som skadligt att skapa rivalisering och
hämma tvärvetenskapligheten.
I andan av samarbeten har Studentlund varit mycket centralt under
året, ett nytt fortlöpande avtal har utformats och skrivits under
tillsammans med en arbetsordning. Nu, i slutet av året har vi ett nytt
fortlöpande avtal, bilagor, organisationsstruktur, beslutande,
beredande och kontrollerande organ; för att strukturera upp
Studentlundsamarbetet och förenkla för de avtalsslutande
organisationerna att följa avtalet. Det har varit en enorm utmaning
som mycket bestått i att få alla parter att förstå varandra och få insikt i
de olika organisationerna och förståelse för de omfattande olikheterna.
Universitetets utvärdering av utbildningskvaliteten, EQ11, var mycket
viktig med dels genomförandet där alla skulle komma till tals och de
största punkterna skulle lyftas på ett adekvat sätt. Sedan skulle det
implementeras, något som var en riktig utmaning då de redan så
uttjatade begreppen skulle upprepas igen. Men det är många saker
som gjorts, både praktiskt men också nödvändiga ändringar i tankesätt
och den allmänna inställningen.
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Den egna organisationen har också erbjudit utmaningar. Vi har skalat
mycket och sett till att fokusera på det viktigaste. Ett av presidernas
mål har varit att skapa rutiner och riktlinjer för att förenkla framtida
aktivas arbete.
Nu i slutet av året har policydokument utformats och rutiner fallit på
plats. Balansen mellan att varje uppdrag måste ha arbetsområden som
lockar studenter samtidigt som att det inte får bli för mycket så att
ingen söker. Vi har släppt sektionsstyrelser helt och inte utnyttjat det
studiesociala utskottet. Desto mer arbete har utförts inom
studentråden, sexmästeriet och utbildningsutskottet.
Vi har genomfört många arrangemang under året för våra medlemmar
och rekryteringen av nya aktiva har blivit bättre allt eftersom
novischverksamheten byggts ut.
Projekt Athena valde under sista mötet under föregående år att
ombilda sig till en fristående projektförening. De ställdes därför
bortom kårens inflytande och förlorade under året större delen av sina
medlemmar och låg därför i dvala under vårt verksamhetsår. Detta
resulterade att kårens rekryteringsbas blev mindre och vi hade svårare
att hålla kvar de nya aktiva som vi fått under novischverksamheterna.
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Organisationen HTS
Utbildningsbevakning
Vårt mål under året har varit att utbildningsbevakningen skall vara
pragmatiskt i största möjliga mån. Därför har vi skurit bort mycket
byråkrati och bestämmelser, och istället skapat mer effektiva
lösningar. Vi anser inte att vi förlorat trovärdighet eller rättssäkerhet
på detta; utbildningsbevakning handlar om att lösa problem, förhandla
och att hjälpa studenter med problem till rätt instans. Det är inget som
kräver en hård byråkrati i sig, utan tjänar på att kunna vara flexibel
och snabb. Förtydligas bör att vi inte släppt all byråkrati, endast den
som hindrat lösningarna och varit onödiga mellansteg.
Vi har även jobbat med att göra information mer tillgänglig för
studenter.
Detta har vi gjort bland annat genom att utveckla en folder till de nya
studenterna med tips och bra hemsidor och information att veta om
under sin studietid.
Studiebevakning handlar mycket om att se till att studenterna själva är
medvetna om sina rättigheter och vart de ska vända sig när något gått
fel.
Kårens kansli har varit öppet i den mån det varit möjligt för att
studenter ska känna att de alltid kan komma med sina problem.
Arbetet med att kåren ska vara ett naturligt 'hängställe' för studenter
har fortsatt. Det ska vara trevligt på kåren, och något lättillgängligt –
inte en grupp för inre beundran.
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Enskilda studentfall
Under året har vi jobbat mycket med att göra kåren mer tillgänglig för
studenter och att de ska känna att det är naturligt att komma till kåren
med sina problem, stora som små. Detta har vi gjort för att det är när
studenter aktivt besöker kåren som vi på bästa sätt kan göra hjälpa
studenter med sina problem.
De enskilda studentfallen brukar vara viktiga att klara upp snabbt och
dessa har varit prioriterade under året 11/12. Vår tillvägagångsätt har
varit att noggrant höra båda sidor i konflikten och fungera som en
mellanhand och hjälp snarare än studentens förkämpe som ska gå i
klinch med universitetet i alla lägen. Vi har ansett att en av kårens
viktigaste uppgifter är att utbilda sina studenter i sina rättigheter och
finnas där som stöd.
Att kåren ska ha som princip att fungera som studentens förkämpe har
vi ansett vara en tämligen ineffektiv strategi då vi måste vara en
naturlig del i systemet och stötta universitetet för att få universitetes
stöd tillbaka. Många problem under året har dess utom visat sig vara
missförstånd mellan student och föreläsare.
Utbildningsbevakning av det här slaget har skötts helt av presidiet då
det kan vara känsliga och besvärliga ärenden som kräver mycket tid
samt att man är mycket insatt.
Vårt mest framträdande fall under året har varit studenten Emma
Haglund, vars fall anmäldes till högskolenämnden. Kåren lyckades i
samarbete med HT-fakulteterna lösa Emmas fall under året.
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Studentråd
Vi har sett över strukturen på studentråden för att underlätta för
intresserade, men vi har inte kunnat besätta alla studentråd fullt ut hela
året. SOLs studentsråd har varit det största problemet. SOL är en stor
och relativt splittrad institution där studenter generellt studerar under
en kortare period. Detta tillsammans med den onda cirkeln att ingen
ser ett fungerande studentråd tror vi är några av anledningar till varför
SOL och till viss del andra studentråd inte är lika välfungerande som
andra.
För att göra det så enkelt som möjligt för studentråden har vi lagt över
alla val av medlemmar och ledande befattningar till rådet självt. På så
sätt kan de vara dynamiska och bygga upp sin verksamhet så som det
passar dem bäst, inom de ramar vi givit. målet har varit att göra
studentråden så autonoma som möjligt men med fortsatt stark
koppling till kåren.Vi har helt slopat sektionerna. Detta för att vi inte
ser någon vinst med ett sådant mellansteg.
LUS
Många viktiga utbildningsfrågor sköts via LUS och vi tar, tillsammans
med de andra kårerna ansvar för att rätt åsikter och frågor drivs. De
sköter de universitetsövergripande bestämmelserna och
diskussionerna, såsom fronesis. Det är därför viktigt alla enskilda
kårer är insatta i övergripande frågor så kårerna kan sätta agendan för
LUS. Under det gångna året har alla kårer tagit ett stort ansvar för
organisationen och engagerat sig i presidiets arbete och de stora
frågorna. LUS har under delar av året fungerat mindre bra då
informella grupper har bildats. En nytt och mycket positivt initiativ
som togs av vice Emma Ljungmark var nyhetsbrevet ‘lusläs’ som
skickades ut till samtliga medlemskårer för att förenkla
kommunikationen.
Under året har LUS beslutat att ta bort General sekreterare posten
samt att avskeda ekonomiansvarig och istället lägga det ekonomiska
arbetet på AF:s ekonomiavdelning och GS uppgifter på presidiet tills
vidare.
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SFS
Utbildningsbevakningen på nationell nivå sköts via SFS, men även här
finns det ett stort värde i att de enskilda kårerna tar sitt ansvar och
håller sig ajour med de aktuella frågorna för att kunna ta ställning och
hjälpa SFS styrelse i sitt arbete. HTS har främst jobbat med frågor
som rör Humaniora och teologi såsom resursfördelningen men även
ämnsövergripande frågor.
HTS tillhör sammanslutningen LUA (Lunds universitets allians)
tillsammans med de andra lundakårerna som är medlemmar i SFS och
har skött sitt arbete inom SFS genom LUA.
Hannah-Maria har agerat som vice gruppansvarig för LUA under
11/12. Inom SFS har en mindre sammanslutning jobbat ihop och
Hannah-Maria såsom vice gruppansvarig har åkt på möten med denna
grupp under året för att förenkla arbetet ännu mer inom SFS.
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Viktiga frågor under året
Lundagård
Det har varit mycket tal om tidningen Lundagård under året då alla
kårer inte ser fördelarna med att ha en granskande tidning som både
ger synlighet och trovärdighet eftersom tidningen också skriver
kritiskt granskande artiklar. Vi ser Lundagård som en mycket viktig
fråga. Både av ovan nämnda skäl, men också för att det är en mycket
gammal och väl ansedd tidning där många av våra studenter börjar
sina yrkesbanor.
Rättighetslistan
Den rättighetslista som är tagen av universitetet är bara riktlinjer och
inte regler. Det innebär problem eftersom den strikt sett är
verkningslös som påtryckningsmedel. En arbetsgrupp har gått igenom
innehållet i Lunds, Göteborgs och Uppsalas rättighetslistor och skrivit
ihop ett förslag på en ny lista med målet att den ska bli tvingande. Vi
har även tagit inspiration från de andra universitetens punkter och
bestämmelser som vi anser skulle gagna studenterna vid Lunds
universistet. Den nya listan kommer att arbetas fram tillsammans med
universitetet under höstterminen 12 för att kunna träda i kraft i
samband med att den gamla går ut vid årsskiftet. Vi ser att studenterna
har ett stort övertag genom att vi redan har framarbetat ett färdigt
förslag.
Högskoleverkets utvärderingar
Arbetet med studentintervjuer inleddes inte under vårt år utan först
under verksamhetsåret 12/13. Vi har under året endast arbetat med
denna fråga genom bevakning i grundutbildningsnämnden och
fakultetsstyrelsen.

Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet – HTS
Besöksadress: SOL-centrum, Absalon, första våningen, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund
Internpost: Hämtställe 20 Kontakt: Ordförande: 0707-129 222; ordf@hts.lu.se
Vice ordförande: 0707-199 222; vice@hts.lu.se Hemsida: www.hts.lu.se
9

EQ11
Utvärderingen av utbildningskvalitén på hela universitetet
genomfördes under 2011, efter många intervjuer av anställda och
studenter, institutioner, fakulteter, styrelser med mera definierades
våra fakulteters styrkor och svagheter. Implementeringsarbetet förs nu
inom olika arbetsutskott och utredningar, främst handlar det om att
digitalisera mer.
Det talas om utvidgning av e-boks användandet, men inte om det sker
på bekostnad av de vanliga biblioteken. Den pedagogiska
utvecklingsenheten CED driver projekt för att förnya och bredda
användandet av tekniska hjälpmedel i undervisningen. Genom att
förenkla för enskilda föreläsare att ta del av nya metoder och tekniker
kan man öka medvetenheten och användandet. Kåren har varit
uppmuntrande och suttit med i CED:s arbetsgrupper för att stödja och
följa utvecklingen. Genom att underlätta för föreläsare kan mer tid
läggas på kontakt med studenter. I spåret av EQ11 har också en debatt
kring inspelning av föreläsningar väckts. Kåren har varit positiv till
inspelning, så länge ingen känner sig hämmad eller av personliga skäl
inte vill eller får finnas på ljud eller bildupptagning. Beslutet som nu
ligger gör det otillåtet att spela in utan uttryckligt tillstånd.
Anledningen till beslutet grundar sig mest i okunskap och misstro från
föreläsare. Det finns en rädsla att materialet skulle spridas
okontrollerat om studenter fick tillåtelse att spela in. Vi anser att det är
viktigt att vi försöker nå en kompromiss om frågan då det är många
studenter som redan spelar in föreläsningar idag och är mycket hjälpta
av det samt att inspelade föreläsningar möjliggör nya pedagogiska
metoder.
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LUX
LUX är namnet på det HT-centrum som byggs. Det ska stå klart 2014
och då ska filosofer, teologer, religionsvetare, kulturvetare, historiker
samt arkeologer ska flytta in och bedriva sin forskning och
undervisning under samma tak.
Under året tog Hannah-Maria tillsammans med Lynn Åkesson, dekan
för humaniora och teologi vid Lunds universitet och Unni Sollbe,
regiondirektör för akademiska hus syd, det första spadtaget på bygget.
Studentrepresentanter har suttit med i planeringsgrupper och
inredningsgrupper för att se till att studenterna får de utrymmen och
faciliteter som de behöver såsom studieplatser och microvågsugnar.
LUX har varit ett omtvistat ämne under året så flera institutioner har
varit skeptiska till flytten. Men kårens officiella inställning är postitiv,
då den anser att LUX kommer bidra till fler möten mellan studenter
och en bättre studiemiljö än de flesta nuvarande institutionerna kan
erbjuda i nuläget.
SFSFUM
Sveriges förenade studentkårers fullmäktige arrangerades i Lund maj
2012. Eventet var tämligen lyckat men med mer planering hade det
gått bättre.
De som främst höll i trådarna var samhällsvetarkåren men alla
värdkårerna tog sitt ansvar på olika sätt. Vi genomförde förhandlingar
och en trevlig sittning.
De stora motgångarna vi mötte var rum till intervjuer av
presidiekandidater samt rum till delegationerna. Kraven som ställdes
av SFS på likabehandling och queer var större än vad vi vanligen
jobbar med i Lund, vilket visade sig bli lite problem.
Men allt som allt genomfördes fullmäktigemötet smidigt och
samarbetet mellan värdkårerna var mycket givande.
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NÄLU
Vid terminsstarten hösten 2012 startades ämneslärarutbildningen
mellan Lunds universitet och Högskolan Kristianstad, till största del
förlagd till Campus Helsingborg. Område HT har varit en drivande
kraft i lärarutbildningen under hela dess uppbyggnad, då många av
ämnena i utbildningen hör hemma där. Det har därför varit naturligt att
HTS har varit den drivande studentkåren i Lund. Övriga involverade
kårer har varit Samhällsvetarkåren och Naturvetarkåren (LUNA).
Ämneslärarutbildningen styrs av Nämnden för lärarutbildning, NÄLU.
NÄLU har haft fyra studeranderepresentanter, varav två från Lund.
Till dessa två platser valdes Hanna Gunnarsson från HTS och
Karolina Mothander från LUNA. NÄLU har haft ett arbetssutskott och
ett kursplanesutskott, där Hanna Gunnarsson haft Lunds
studeranderepresentantpost i båda arbetsgrupperna. Under året har
HTS haft ett mycket nära och bra samarbete med Kristianstad
studentkår, vilket har krävts då utbildningen planeras gemensamt
mellan de två lärosätena.
Ämneslärarutbildningen präglades av en turbulent start. I efterhand
kan man konstatera att allt inte var färdigt när utbildningen startades
och vi skulle nog ha väntat ytterligare ett år. Problem uppstod under
hösten när det gällde allt från kursplaner, litteraturlistor och
undervisning till lärarfördelning, kursadministration och uppdelning
av finansieringen. Tack vare en stark insats från utbildningschefen och
påtryckningar från studeranderepresentanter kunde läget på
utbildningen stabiliseras under våren. Tyvärr fick utbildningen under
våren inte de nya examensrätter som vi ansökt om, bland annat
matematik, religion och filosofi, vilket var ett stort bakslag. De stora
diskussionerna inom NÄLU gjorde att tillräckligt med tid inte kunde
läggas på att starta upp ett studentråd inom lärarutbildningen. I slutet
av våren äskade vi därför pengar för en mindre arvodering i
Helsingborg, något som bifölls av NÄLU.
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Riktlinjer för handledning av examensarbeten
Som det är i dagsläget finns det inga fastslagna riktlinjer för hur man
ska bedöma examensarbeten och informationen som går ut till
uppsatsskrivande studenter är ofta bristfällig. HTS utbildningsutskott
har därför skrivit ett förslag till sådana riktlinjer som har skickats
vidare till prodekanen för grundutbildning.
SESUS
För att balansera upp det successivt minskande kårstödet från
universitetet har vi ansökt om medlemsskap i SESUS. De
administrerar olika ungdomsorganisationer som är berättigade till
pengar från ungdomsstyrelsen. Det gör att vi kommer kunna få över
100 kronor per medlem mellan 7 och 25 år. Vi är nu registrerade
medlemmar hos SESUS och har fått utbetalningen för första året.
Kravet för att få utbetalningen är att varje år inkomma med
protokollsutdrag samt svar på en enkät SESUS skickar ut. Eftersom de
kräver en svarsfrekvens på minst 10% måste man engagera sig i att få
studenter att svara, men vi har börjat arbeta fram en rutin för att
underlätta detta i framtiden.
Stiftelsehögskola
Det har inkommit förslag om att Lunds universitet skall göras om till
en ny blandform som kallas stiftelsehögskola. Vinsterna med detta är
att universitetet kommer kunna upphandla sina egna kontrakt fritt,
kunna äga sina egna lokaler samt knyta kontakter och införa
samarbeten med fler utländska lärosäten. Problemen med den nya
organisationsformen är att universitetet inte längre kommer lyda under
högskolelagen eller andra liknande regleringar. Studenterna kommer
istället att bli “kunder” hos universitetet som producerar utbildning
och forskning. Det finns en risk att studenternas inflytande kommer att
minska samt att forskningen kommer skiljas mer från utbildningen.
Kåren har ställt sig negativa till förslaget i sin nuvarande form, men
bevakar frågan.
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Betygssystem
ECTS betygen är nu påväg att utfasas och fakulteterna ska i så stor
utsträcknings som möjligt använda sig av A-E+U istället för G/VG/U
som är det absolut vanligaste inom våra fakulteter.
Studenterna har varit mycket osäkra och ser både fördelarna i att ha
kvar de gamla samt att byta till den nya betygsskalan. Genom att få
fler steg kan man utmärka sig bättre och få en mer rättvisande betyg,
men fler steg skapar också mer stress och prestationsångest. Frågan
har också väckts vad som är nyttan för oss eftersom majoriteten av de
som läser hos oss gör det av bildningsintresse, blir antagna per
intervju eller läser fristående kurser för en fil.kand. Det gör att
behovet att utmärka sig genom höga betyg är begränsat jämfört med
arbetslivsinriktade programstudenter inom en yrkesgrupp med
överproduktion.
För utbytesstudenter samt studenter som vill studera utomlands är det
en stor vinst att införa det nya betygssystemet, därför har vi i ett första
steg stöttat införandet av den nya skalan på SAS kurser. SOL är
intresserade av att utöka de nya betygsskalorna och vi har ställt oss
försiktigt positiva. De kommer införas på andra fakulteter och då kan
vi se resultatet och vad studenterna tycker om den. Men för många
institutioner kommer inte den nya betygsskalan vara intressant inom
överskådlig framtid. Man har haft samma system länge, är nöjd med
det och får goda resultat.
Policydokument och dylikt
Detta året har det varit viktigt för presidiet att skapa policydokument
för att förenkla arbetet samt att riktlinjer är en viktig del för en
organisations kontuinitet. Allt i linje med att utveckla den fortfarande
så unga kåren.
Policydokument angående miljö, alkohol, resor mm har utformats.
Även en dokument med riktlinjer för aktiva och presidiets
arbetssituation, och en plan för hur man undviker utbrändhet samt hur
kåren hanterar om någon blir utbränd har utformats.
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Studentlundavtalet
Studentlundsavtalet har skrivits om under året och har tagit mycket av
presidiets tid. En viktig fråga för kårerna var att ta bort LUS från
avtalet då alla LUS-kårer inte är med i studentlundavtalet. Därför
krävdes det att en kårrepresentent i studentlunds beredningsgrupp var
huvudansvarig från kårernas sida, denna roll tog Hannah-Maria på sig.
Avtalet utvecklades och bland annat skrevs det in att avtalet skulle
vara fortlöpande för att undvika att beredningsgruppen vart annat år
skulle behöva lägga samma mängd tid som krävdes under detta året.
Utöver avtalet skrevs en kommunikation- och samordningsrutin, ett
inskrivningsavtal och en arbetsordning.
Det nya Studentlundsavtalet trädde i kraft den 1 juli 2012.
Studentlund har fungerat bra under året. Några konflikter har
uppkommit men de har lösts genom enkel kommunikation. Genom
stormöten och studentlundsdagar har dock sammarbetet förbättrats
och organisationerna har en ökad förståelse för varandra, vilket
minskade konflikterna radikalt under våren.
Arkeologen
Som en konsekvens av LUX bygget kommer de gamla lokalerna för
alla institutionerna med undantag för SOL stå tomma. Detta
tillsammans med bristen på studieplatser på HT:s område har startat
tanken på ett studiecentrum i arkeologens gamla lokaler. I detta hus är
planen att kåren skall hålla till samt att fler studieplatser för HT:s
studenter.
Under året har detta inte varit en hög prioritet men vi har gjort
efterforskningar samt kontaktat rektor och lagt fram det som förslag
utan något konkret förslag.

Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet – HTS
Besöksadress: SOL-centrum, Absalon, första våningen, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund
Internpost: Hämtställe 20 Kontakt: Ordförande: 0707-129 222; ordf@hts.lu.se
Vice ordförande: 0707-199 222; vice@hts.lu.se Hemsida: www.hts.lu.se
15

Saker vi gör/verksamheter
Arbetsmarknadsdagen Hybrid
Hybrid genomfördes tillsammans med Samhällsvetarkåren vid Lunds
universitetet. Vi utsåg var sin projektledare som tillsammans var
ansvariga för hela projektet. Det blev problem då samhällsvetarkåren
inte utsåg någon projektledare förrän senare under året, men när detta
väl gjordes flöt samarbetet på väsentligt mycket bättre.
Planeringen och det förberedande arbetet gjordes främst av vår
projektledare Viktor Adell och presidierna på de respektive kårerna.
Även om arbetet flöt på bra påbörjades det allt för sent. Till exempel
sponsringsarbetet och urvalet av utställare blev lidande på grund av att
vi inte hade möjlighet att höra av sig till företag och föreningar i tid.
Men trots smala tidsramar lyckades vi få dit många intressanta
utställare, bland annat EU och FN.
Vi omarbetade den grafiska profilen med hjälp av Erik Arnell och
resultatet blev mycket bra. Tidigare har vi fått kritik för att
arbetsmarknadsdagen Hybrid inte synts tillräckligt. Vi tryckte därför
upp både affischer, roll-ups, flyers, tröjor och tygpåsar för att öka
antalet marknadsföringsvägar. Vi använde också en genomtänkt
strategi för att maximera synligheten. Främst idén med färgglada
tygpåsar under dagen var mycket effektivt.
Genomförandet blev lyckat och vi fick tillräckligt med jobbare, även
om vi hade vissa svårigheter att rekrytera. Arbetare, utställare och
besökare var nöjda och det fanns tillgång till kaffe och fika för alla
vilket uppskattades mycket. Vi hade jobbare vars enda arbetsuppgift
var att assistera utställare, hämta saker och lösa problem som uppkom
vilket verkligen uppskattades. Som tack arrangerades en sittning för
alla som hjälpte till.
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Uppslutningen till seminarierna var bättre än förra året, men
fortfarande inte tillräckligt bra. Hur vi ska förbättra uppslutningen är
fortfarande oklart då det inte brast i informationen, utan endast
handlade om att studenterna valde att inte gå dit.
För att få besökarna att svara på utvärderingen för dagen arrangerade
vi ett lotteri där man kunde vinna en iPad eller biobiljetter. Detta gav
oss ett stabilt och statistikt säkert underlag som är mycket värdefullt
för den fortsatta utvecklingen av arbetsmarknadsdagen Hybrid.

Psykologstudenterna
Vi upplevde problem med fullmäktige under året. Uppslutningen blev
sämre och ledamöterna prioriterade inte fullmäktige. Vi inledde då ett
samarbete med psykologstudenter som på slutet av sin utbildning gör
ett större arbete där de fick utvärdera, samtala och analysera vad som
var problemet hos oss. Det var mycket uppskattat från alla parter och
medvetandegjorde många problem vi själva inte reflekterat över. Det
är viktigt att underlaget är på en anpassad nivå för att alla ska kunna
följa med och skaffa sig en helhetsbild av frågan. Det måste också
finnas gott om tid för diskussioner i gruppen som inte stressas på eller
styrs av presidiet. Det är också viktigt att ärendena som tas upp ska
vara öppna och inte bara komma till fullmäktige för att stämplas.
Genom att känna att de faktiskt bidrar till kårens arbete och har reell
makt motiverar man ledamöterna att komma till mötena. Att vi ringde
runt innan varje möte och frågade om de kunde delta var mycket
uppskattat, även att det fanns fika under mötet och att kåren bjuder på
mat efter är viktigt. Mat är det främsta belöningsmedlet inom
kårvärlden och det är viktigt att visa att fullmäktiges arbete verkligen
är viktigt och uppskattat.
Vi lärde oss mycket genom psykologstudenterna, och om kåren möter
andra organisatoriska eller gruppdynamiska problem kan vi
rekommendera tillvägagångssättet.
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Novischaktiviteter
Fakulteterna skall ha en introduktionsverksamhet för de nya
studenterna inom humaniora och teologi. Detta uppdrar de åt HTS att
genomföra. Vi har en novischverksamhet på våren och en på hösten
där vi visar studenterna studentstaden Lund med alla möjligheter och
vattenhål som finns. Vi bereder också möjlighet för att skaffa nya
kontakter inom både HT men även på senare andra fakulteter som vi
har event tillsammans med. Novischaktiviteterna för HTS ska inte
uppmuntra till att dricka alkohol, men tillåta studenterna att göra det
om de så vill. De finansieras av en blandning av fakulteterna,
sponsorer samt kåren. Studenterna betalar en mindre anmälningsavgift
och får ett paket av aktiviteter, materiel, mat och sittning. Genom att
lära känna andra studenter i samma situation som de befinner sig i
samt lära känna universitetet och studentlivet bättre redan från början
inkluderar man studenterna och får in dem i ett sammanhang vilket är
positivt för genomströmning samt den enskilde studentens hälsa.
Kårjippo/tycka-till-dag
För att se till att vi arbetar med de frågor som är viktiga för våra
studenter, håller våra studenter informerade om kårens arbete samt att
kåren håller sig uppdaterade på studenternas åsikter genomfördes en
tycka-till dag på hösten och en på våren med tanken att de ska
genomföras en gång per termin. Vi annonserade med planscher och på
föreläsningar.
Varje studentråd fick i uppgift att bemanna ett bås på sin institution
med material som kåren sammanställt samt kaffe och snacks.
Tanken med dessa dagar är att nå ut direkt till studenterma med
information om vårt arbete samt att ge studenterna ännu en chans att
påverka kårens arbete och bidra till nya idéer om vad kåren ska jobba
med. Kåren är ingenting utan sina studenter och deras åsikter.
Vår tanke var att det ska vara kårens styrelsen som är ansvarig för
genomförandet av dessa tycka-till dagar.
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Lunära högtiden
HTS äger en bit på månen som för några år sedan donerades till kåren
från några gamla aktiva. Den Lunära högtiden hålls därför
tillsammans med den naturvetenskapliga kåren (LUNA) för ge den
lunära ordens medlemmar en möjlighet att i organiserad form hylla
månen. Den lunära högtiden består av ett ordenskapitel och en
efterföljande middag. Ansvarig för den lunära högtiden är månbasen
vars uppgift är att vårda över HTS ägor på månen tills den dag kåren
kan flytta dit.
Kårvalet
Valet genomfördes i samarbete med samhällsvetenskapliga
studentkåren vid Lunds universitet. Detta för att våra studenter rör sig
mycket mellan fakulteterna och inte alltid vet vilken kår de tillhör.
Samarbetet förenklade marknadsföringen och vi kunde ha en
gemensam hemsida där studenterna kunde rösta på sin kårs kandidater.
Valet genomfördes utan pappersröster och vi använde endast röstning
via hemsidan. Detta på grund av att minska administrationen och öka
säkerheten då vi kunde eliminera mänskliga faktorer. Istället kunde vi
fokusera arbetet på att marknadsföra valet och öka medvetenheten
genom att ha representanter på alla institutioner.
Vi arbetar för ett ökat valdeltagande, dels genom information om vad
varje students röst innebär och dels genom att tydligare annonsera om
när det är val för att alla studenter ska erbjudas möjligheten att göra
sin röst hörd.
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Studeranderepresentantsutbildning
I andan av utbildningsbevakning verkar vi för att utbilda våra
studenter och förbättra studiesituationen genom en utbildning för våra
studeranderepresentanter så att de lättare kan utföra sitt arbete.
Utbildningen har under året bestått av en genomgång av kårens
organisation och uppgift, studenters rättigheter och
studeranderepresentantens roll inom kåren. Vi har aktivt arbetat med
att våra representanter ska vara välinformerade och knutna till kåren,
samtidigt som det är viktigt att representanterna i de olika
studentråden fungerar så självständigt som möjligt för att effektivisera
kårens arbete.
Sillorden
Sillorden är en orden sammansatt av sittande och gamla presidialer
från Humanistkåren, teologkåren, Humanistiska och teologiska
studentkåren samt samhällsvetenskapliga kåren. Vi träffas en gång per
år, äter sill och diskuterar kårlivet samt andra trevligheter.
Sillorden fungerar som ett forum för kontinuitet så vi kan se vilka
frågor kåren tidigare har jobbat för samt dela med oss av erfarenheter.
Glöggmingel
Under året arrangerade presidiet ett glöggmingel för sittande och
gamla presidialer från Humanistkåren, teologkåren samt Humanistiska
och teologiska studentkåren för att träffa våra företrädare och utbyta
kunskaper och erfarenheter efter cirka halva vår mandatperiod.
Detta blev mycket uppskattat och kommer förhoppningsvis bli en
tradition inom HTS.
Humanifestivalen
HTS har åtagit sig att stödja och hjälpa till att arrangera
Humanifestivalen, men den ägs av Projekt Athena och eftersom
Projekt Athena låg vilande under året genomfördes aldrig
Humanifestivalen. HTS gjorde en plan tillsammans med
eventkoordinator-studenter, men utan ett Projekt Athena kunde den
inte genomföras.
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