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Kallade ledamöter!"
Therese Whass (Ledamot)"
Oskar Johansson (Ledamot)"
Aili Pettersson Peeker(Ledamot)"
Örjan Karlsson (Ledamot)"
Henrik Ullstad (Ledamot)"
Caroline Ljunqvist (Ledamot)"
Thobias Bergström (Ledamot)"
Hanna Stenfelt (Ledamot)"
Daniel Kraft (Ledamot)"
Mikael Skäppegård (Ledamot)"
Filippa Wieselgren (Ledamot)"
Susanne Persson (Ledamot)"
Cecilia Andersson (Ledamot)"
Lukas Olsson (Ledamot)"
Ilda Kahrimanovic (Ledamot)"
Amanda Morrill (Ledamot)
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DAGORDNING 
2015-02-03 

Humanistiska och teologiska studentkåren  
vid Lunds universitet  

 
Fullmäktige  

Filippa Wieselgren

Praktisk information!"
Dag: tisdag 3 februari!
Tid: kl. 17.00 - 20.00 (ca tid)!
Plats: LUX B 336"
Mat: Fika serveras under mötet samt 
middag efter mötet.

""
Alexandra Frisell Jansson (Ledamot)"
Frida Wallin (Ledamot)"
David Frödin (Ledamot)"
Amanda Bjernestedt (Ledamot)"
Nils Asplund (Ledamot)"
Christoffer Ebeling (Suppleant)""
Ständigt adjungerade!"
Henrik Gustafsson (Ordförande FUM)"
Johan Svantesson Sjöberg (Sekreterare 
FUM)"
Claus Berntsen (Suppleant ordförande 
FUM)"
Christian Stråhlman (HTS sakrevisor)

http://www.hts.lu.se


§ Ärende Kommentar

1. Mötets öppnande

2. Val justerare Två justerare väljs, som sedan läser igenom 
protokollet och garanterar att det är rätt och 
riktigt. "

3. Justering av röstlängden Sekreteraren går igenom vilka som är 
närvarande och vilka som har rösträtt. !

4. Mötets behöriga utlysande Handlingarna ska skickas ut fem arbetsdagar 
innan mötet

5. Adjungeringar Personer som vill vara med på mötet, men 
inte sitter i fullmäktige blir adjungerade med 
närvaro- och yttranderätt. 

6. Fastställande av föredragningslistan 

7. Föregående mötesprotokoll

8. Information 

9. Rapport från studentrepresentanter

10 Valfrågor

11. Postbeskrivningar 15/16" Beslut 

12. Motion kårval VT15 Beslut

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande
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!!!!!!!!!!!!!
!! !!

Utskick av mail till medlemmar angående kårvalet VT15 !
HTS har som policy att inte maila massutskick till alla medlemmar. Det kan ibland finnas skäl till att 
göra undantag från den policyn när ärendet är extra viktigt eller brådskande. Ett fall som kan anses 
viktigt är röstdeltagandet i kårvalet. HTS har som mål i verksamhetsplanen att öka röstdeltagandet och 
ett sätt att gå tillväga är att underrätta alla medlemmar om att det är kårval via mail. Därför så skulle jag 
vilja att fullmäktige tillåter ett utskick med kort information om valet och länken till omröstningssidan.  !!!
Yrkar fullmäktige att besluta  !
att uppdra presidiet till att sammanställa ett utskick till HTS medlemmar för att skicka ut under kårvalet.  !!!!!!!!!
 !!!!!!!!

Filippa Wieselgren!
Kårordförande

 Bilaga FUM 6!
2015-02-24!

!
ÄRENDE  12 



!!!!!!!!!!!!!
!

Sammanfattning av grundutbildningsnämndens möte med tjänstemännen  
12/2 2015 !
Mötet var det första för den nytillträdda grundutbildningsnämnden. Fokus riktades mot uppdatering 
och avstämning av handlingsplanen för nämnden. En del saker från fjolårets plan har inte blivit 
genomförda under den planerade tidsramen. Därför ansåg nämnden att flera områden var viktiga att 
föra vidare till nästa plan. Vi studeranderepresentanter tryckte hårdast på att föra in en tydligare 
skrivelse om hur nämnden ska arbeta med kontakttidsfrågan på ett konkret plan i enlighet med 
fakulteternas strategiska plan. Formuleringen lyder: !
”Ökad kontakttid mellan lärare:  
Se över det arbete som tidigare gjorts kring innovativ ökning av kontakttid och under våren bereda 
ett förslag på vilka resurser fakulteterna skulle kunna erbjuda lärare i strävan att öka kontakttiden”.  !!!!!!
 !!!!!!!!

Susanne Persson!
Vice kårordförande

 Meddelande GUN!
2015-02-26!

!
ÄRENDE______



Rapport från Grundutbildningsnämnden

Flera ledamöter i Grundutbildningsnämnden (GUN) har bytts ut (på samma sätt som poster i 
kåren byts ut). Nya är Sanimir Resic (ordförande för nämnden), Lars Larm (lärarrepresentant) 
och Svante Norrhem (lärarrepresentant). Av tradition är vice ordförande en student, och den 
som blev vald för nästa mandatperiod var Hanna Stenfelt. 

Vi antog en ny beskrivning av GUN som inte utgjorde någon större skillnad från den förra. 
Sedan kikade vi på ett framvaskat förslag till handlingsplan – där vi studeranderepresentanter 
tidigare tryckt på att GUN borde verka för att öka antalet lärarledd tid/kontakttimmar, som nu 
finns med i handlingsplanen.

Under meddelandepunkten berättade Sanimir att LU:s samarbete med Kristianstad högskola 
gällande ämneslärarutbildning möjligtvis ligger inför en skilsmässa (det 'ligger i farans 
riktning'). 

Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet – HTS

Besökadress: SOL-centrum, Absalon, Första våningen, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund
Internpost: hämtställe 20 kontakt: 0707-129 222 (ordf); ordf@hts.lu.se; 0707-199 222 (vice) 

hemsida: www.hts.lu.se

26 feb 2015

Daniel Kraft

HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA STUDENTKÅREN – HTS 

Meddelande



!!!!!!!!!!!!!
!! !

Kandidatur Cafe Multilingua !
Mitt namn är Beatrice Henriksson, jag skriver gällande mitt intresse för att engagera mig i 
Café Multilingua. Jag hörde talas via Paulina och Victor att en tjej skulle lämna uppdraget 
nu till våren, varav jag rekommenderades att skicka ett mail och presentera mig själv.  !!
Som person är jag social och gillar att träffa nya människor. Jag har varit språkfadder vid 
Swedish Lounge samt internationell mentor i tre terminer, vilket har gett och lärt mig väldigt 
mycket. För att visa hur en onsdag på Café Multilingua ser ut så fick jag förra veckan 
möjlighet att vara med och hjälpa till. Det var ett härligt gäng att vara med, jag blev väl 
bemött och hade det väldigt trevligt. På Café Multilingua skulle jag gärna sitta vid det 
svenska bordet och hjälpa internationella studenter som vill förbättra sin svenska. !!
Om en plats står ledig nu till våren så hör gärna av er så berättar jag mer om mig själv.  !!
Vänliga hälsningar !
Beatrice!!!
 !!!!!!!!

 Bilaga FUM 6!
2015-03-03!
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ÄRENDE______
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Daniel Kraft

HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA STUDENTKÅREN – HTS 

Meddelande



Novischverksamheten/vt15/

Förberedelser/

När$vi$hade$satt$temat$Cirkus$Novisch$och$gjort$ett$schema$över$de$olika$aktiviteterna$så$började$vi$
fundera$lite$på$hur$vi$skulle$ändra$lite$i$de$olika$aktiviteterna.$$

Vi$bad$till$exempel$HTS$presidium$ta$på$sig$kläder$enligt$de$olika$klädkoder$vi$pratade$om$på$
föreläsningen$som$studentikos$etikett,$vi$bad$lekledare$Oskar$Johansson$göra$en$helt$ny$skattjakt$och$
vi$lät$sittningen$följas$upp$med$en$klubb$för$endast$kåraktiva$ute$på$Blekingska$nationen.$$

Vi$bestämde$också$oss$för$att$göra$varje$aktivitet$till$en$tävling,$så$att$upplägget$blev$en$turnering$i$
olika$deltävlingar$med$en$vinnande$grupp$varje$dag,$medan$instagramtävlingen$låg$över$hela$
novischperioden$och$vinnarna$avslöjades$på$sittningen.$$

Faddrar/och/fixare/

Vi$valde$att$ha$tio$faddrar$i$fem$par$samt$fyra$fixare$i$en$grupp$ledd$av$sexmästare$Alexandra.$
Fadderparen$lottades$till$olika$cirkusartister,$de$blev$Cirkusdjur,$Trollkarlar,$Clowner,$Tyngdlyftare$
eller$akrobater.$Fixarna$agerade$cirkuspersonal$som$då$höll$i$biljetter$(matbiljetter),$popcorn,$mat$
osv.$

Utbildningar/

Vi$hade$två$fadderutbildningar,$den$första,$som$handlade$om$studentlund,$anmälningar,$
fadderförtroende$osv$höll$vice$ordförande$Lukas$i.$Där$gav$han$också$ut$en$tygpåse$med$information$
till$alla$faddrar,$där$ingick$schema,$kårens$stadgar$osv$för$att$faddrarna$skulle$kunna$ha$med$sig$
informationen$lättillgänglig$hela$veckan.$Det$som$saknades$där$var$dock$information$om$vart$och$hur$
mycket$man$skulle$betala.$$

$Novischamiral$Cissi$höll$i$den$andra$utbildningen$som$handlade$om$praktiska$problem$och$lösningar,$
samt$en$grundlig$genomgång$av$schemat.$$

Det$var$bra$uppslutning$på$båda$utbildningarna$och$efter$den$andra$gick$vi$även$ut$och$åt$
hamburgare$på$Viggos$tillsammans,$väldigt$trevligt!$

Budget/

Budgeten$hölls.$

Aktiviteter/

1. Introduktionsmötet0

Redan$på$introduktionsmötet$gick$faddrarna$in$med$ambitiösa$utklädnader$och$en$riktig$cirkusentré$
vilket$antagligen$gav$ett$bra$första$intryck$för$novischerna.$Allt$flöt$på$bra,$fixargruppen$bjöd$först$på$
popcorn$och$sedan$på$fika,$och$HTS$presidium$hjälpte$novischerna$med$anmälningar$och$svarade$på$
frågor.$$

2. Skattjakten0



Som$sagt$hade$lekledare$Oskar$gjort$en$ny$skattjakt,$vilket$var$kul$för$både$faddrar$och$novischer.$Det$
fanns$dock$åsikter$om$att$gå$igenom$skattjakten$med$faddrarna$på$en$av$utbildningarna$så$att$de$har$
koll$på$vad$som$kommer,$och$att$möjligtvis$göra$en$lite$mindre$skattjakt$på$vårterminen$då$det$är$
mörkt$och$kallt.$Vi$tog$dock$vara$på$det$kalla$klimatet$och$bjöd$på$blåbärssoppa$när$grupperna$gick$i$
mål$innan$de$skulle$gå$in$för$att$äta$hamburgare,$väldigt$uppskattat.$$

3. Studentikos0etikett0

Henrik$Ullestad$och$amiral$Cissi$höll$i$föreläsningen$med$HTS$presidium$som$modeller$för$de$olika$
klädkoderna.$Föreläsningen$höll$på$i$ca$45$minuter.$

4. Pubkväll0

Efter$föreläsningen$så$gick$alla$till$Kalmar$och$avnjöt$mat$och$dryck.$Vice$ordförande$Lukas$och$amiral$
Cissi$höll$i$ett$quiz$om$det$som$det$tidigare$på$kvällen$pratats$om$Studentikos$etikett.$Fixargruppen$
(som$i$och$för$sig$inte$var$med$i$tävlingen)$visade$upp$ett$strålande$resultat.$$

5. Film>0och0spelkväll0

På$fredagskvällen$satte$alla$sig$i$Hörsalen$på$SOL$och$tittade$på$Dumbo.$Den$varade$61$minuter$vilket$
var$perfekt$längd$för$då$hade$precis$pizzan$anlänt$i$Absalon.$Efter$att$novischerna$och$faddrarna$hade$
ätit$så$sattes$en$spelturnering$i$Trivial$Pursuit$igång,$med$två$tävlande$novischer$från$varje$
faddergrupp.$Spelledare$Mikael$Skäppegård$höll$i$den$och$lagen$blev$glatt$påhejade$av$sina$kompisar$
i$faddergrupperna.$Runt$om$spelades$det$för$fullt$och$vice$ordförande$Lukas$och$amiral$Cissi$lyckades$
vinna$en$massa$omgångar$Bezzerwizzer.$

6. Fadderaktivitet0

Under$lördagen$anordnade$alla$faddrar$en$fadderaktivitet$för$sina$novischer.$Tre$av$grupperna$
(clownerna,$akrobaterna$och$cirkusdjuren)$beslöt$sig$för$att$leka$kurragömme$på$LUX$där$de$också$åt$
pizza$och$lekte$hänga$gubbe.$De$andra$två$grupperna$(trollkarlarna$och$tyngdlyftarna)$bowlade.$$

7. Sittning00

Sittningen$ägde$rum$på$Blekingska$nationen$som$hade$gjort$det$väldigt$trevligt$för$oss.$Innan$
sittningen$började$spelade$Bleckhornen$några$låtar$utanför$och$agerade$cirkusband$vilket$var$väldigt$
uppskattat.$Under$sittningen$så$avslöjades$vinnarna$i$både$aktivitetstävlingarna$(Clownerna)$och$
instagramtävlingen$(trollkarlarna).$Efter$sittningen$hade$vi$egen$klubb$som$vi$bjudit$in$alla$kåraktiva$
till.$Det$blev$en$succé$och$det$var$ett$roligt$sätt$för$novischerna$att$träffa$fler$på$kåren!$

8. Brunch0

Brunchen$ägde$rum$på$Krischan$nation$kl$14,$lite$sent$tyckte$några.$Det$var$god$mat$och$trevligt$
umgänge$och$en$bra$avslutning$på$en$kul$novischperiod!$

$

Utvärdering/



Efter$novischperioden$så$höll$vice$ordförande$Lukas$en$utvärdering$där$faddrarna,$fixarna,$amiralen$
och$vice$ordförande$pratade$igenom$vad$som$var$bra$och$vad$som$kan$förbättras.$Mycket$givande$
med$tanke$på$den$del$nytt$i$aktiviteterna$som$testades$och$allt$det$tas$självklart$med$i$testamentet$
från$Novischperioden$VT15.$

$


