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Inledning 
Humanistiska och teologiska studentkåren (benämns som HTS i dokumentet)  har sedan uppstarten 2010 

jobbat för studenters rätt till en bra utbildning. HTS har cirka 3000 medlemmar men företräder ungefär 

6000 studenter.

Denna kommunikationsplan är skapad i syfte att stärka kårens band mellan medlemmar och organisationen 

samt att på lång sikt vara ett hjälpmedel som ska resultera i ett starkt varumärke som studenter kan känna 

igen.

Kommunikationsplanen är uppdelad i fyra delar där vi behandlar vem man kan vända sig till som aktiv om 

man har frågor angående kommunikation och marknadsföring, vilka verktyg kåren har att jobba med, en 

tidsplan för när kommunikationen ska ske i förhållande till olika evenemang, möten och liknande, och 

slutligen hur vi som kår ska förhålla oss till den grafiska profilen.

Kommunikationens mål och syften 

Vi kommunicerar för att skapa en relation mellan kår och medlemmar, men även för att skapa en relation 

mellan andra parter såsom universitetet och andra föreningar, kårer och verksamheter vid Lunds universitet. 

I detta dokument behandlar vi framförallt kommunikationen mellan aktiva, medlemmar och icke-medlemmar.  

Med icke-medlemmar åsyftas de som kan ses som potentiella medlemmar, alltså studenter vid Humanistiska 

och teologiska fakulteten (HT) som har valt att inte vara medlemmar i Studentlund. Med aktiva menas de 

som är aktiva inom kåren på olika sätt samt de som regelbundet deltar i kårens evenemang. Medlemmar är 

de som studerar på HT och är med i Studentlund samt de som är stödmedlemmar i kåren. Notera att vi 

inte aktivt försöker nå studenter utanför HT.

HTS identitet bör positioneras för att få medlemmar att se oss som en viktig del av deras studentliv. 

Kommunikationen bör därför återspegla kårens arbete. Detta sker genom de olika verktygen som går att 

använda sig av i kommunikationsplanen. Hur kommunikationen sker genom dessa verktyg kommer att 

presenteras i detalj.
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Ansvar och kontaktuppgifter 
I detta kapitel finns information om vem som har ansvar för vad inom kåren och vem man kan vända sig till 

när man vill ställa en fråga. Det är viktigt för aktiva att veta vem som ansvarar för vad för att kommunikation 

ska fungera. 

Sociala evenemang 

Med sociala evenemang vill HTS kommunicera att vi inte bara håller på med utbildningsbevakning utan att vi 

även kan krypa ur våra gömmor då och då för att ha roligt och vara sociala med våra aktiva och 

medlemmar.

Sittning 

I Lund finns det lokaler att boka för sittning. Man kan vända sig till nationer, men även andra lokaler. Det är 

sexmästeriet som anordnar sittningar för kåren. Sittningarna är en del av kårens verksamhet och dessa är 

viktiga att få medlemmar som inte är aktiva att komma på för att dessa också ska få en positiv inställning till 

kåren.

Vill man ha en sittning och vill ha reda på hur man ska gå till väga ska man kontakta sexmästeriet. 

sexmasteriet@hts.lu.se 

Middag 

Kåren anordnar middagar för aktiva och för medlemmar med jämna mellanrum. Detta ansvarar presidiet för, 

men även sexmästeriet. Middagarna anordnas mer än oftast på kåren, men för speciella tillfällen även ute på 

lokal. Middagarna är främst till för att visa uppskattning för de aktiva och medlemmar och är ett bra sätt att 

kommunicera att kåren är mer än bara utbildningsbevakning, det är även gemenskap och alla som vill är 

välkomna att bli aktiva. Kåren vill uppmuntra sina aktiva att umgås och ser även att utskott och studentråd 

själva ska kunna anordna middagar.

För tips och idéer vart man kan gå ut eller anordna en middag, samt frågor om budget, kontakta någon i 

presidiet.

Ordförande (Ordf): ordf@hts.lu.se 

Vice ordförande med utbildningsansvar (VKOU): vkou@hts.lu.se 

Vice ordförande med studiesocialt ansvar (VKOS): vkos@hts.lu.se 

Lillsjödal och andra resemål 

Ibland kan kårens olika utskott behöva åka iväg och spendera tid tillsammans för att kunna lära känna 

varandra och diskutera framtida arbete. Då är Lillsjödals friluftsgård ett bra alternativ. Lillsjödal drivs av 
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Lunds universitets studentkårer och kan bokas för till exempel teambuildingshelger och överlämningar. 

Tyvärr är det inte gratis att hyra, men för studenter är priset mer fördelaktigt. För att läsa mer om Lillsjödal 

kolla in hemsidan

http://www.lillsjodal.se/ 

Ett annat alternativ är Studentgården i Skanör som drivs av Akademiska Föreningen (AF). Detta är också ett 

bra alternativ för överlämningshelger eller för utskott och studentråd om man vill åka iväg och lära känna 

varandra och lägga upp hur man ska arbeta.

För mer om priser eller Studentgården i allmänhet kolla in hemsidan:

http://af.lu.se/verksamhet/studentgarden-i-skanor/ 

Innan du bokar kontakta någon i presidiet:

Ordförande (Ordf): ordf@hts.lu.se 

Vice ordförande med utbildningsansvar (VKOU): vkou@hts.lu.se 

Vice ordförande med studiesocialt ansvar (VKOS): vkos@hts.lu.se 

Studiala evenemang 

Vad är ett studialt evenemang? Vi på HTS definierar det som ett evenemang som bildar våra medlemmar. 

Om du som aktiv i HTS vill ha en mässa eller en föreläsning där andra humanister/teologer kan få mer 

kunskap om något ytterst intressant kan du läsa vidare under de två nästkommande rubrikerna. 

Mässa 

På LUX och på SOL finns det lokaler att tillgå om du vill genomföra en mässa. Vanligtvis anordnar HTS en 

mässa i form av en arbetsmarknadsdag. AF-borgen är också ett alternativ för denna typ av arrangemang. För 

mer om bokande av lokal, tips eller idéer ska du kontakta VKOS.

vkos@hts.lu.se 

070-453 98 19 

Föreläsning / Panelsamtal 

Har du fått tag i en föreläsare som du vill ska föreläsa? Då ska du kontakta VKOS  för att ta reda på hur du 

ska gå till väga när du ska boka lokal och dessutom få en uppfattning om vilka lokaler som finns att tillgå.

vkos@hts.lu.se 

070-453 98 19 
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Studentärenden och utbildningsfrågor 

Ibland kan det tänkas vara så att studentråd eller andra kåraktiva stöter på studenter med frågor kring deras 

utbildning och problem som har med deras rättigheter att göra. Här finns det kontaktuppgifter ansvariga för 

olika typer av ärenden. 

Studentärenden 

HTS största fokus är utbildningsbevakning. Vi vill att våra medlemmar ska vara nöjda med sin utbildning och 

därför är kontakten med VKOU ovärderlig. Om medlemmar har problem med sin utbildning och  har frågor 

som rör studenträttigheter ska man kontakta Vice kårordförande med utbildningsansvar. 

vkou@hts.lu.se 

073-875 57 44 

Projekt 

Ibland kan studentråd eller andra aktiva ha bra idéer till projekt som rör utbildningsbevakning som 

tillexempel undersökningar. Då ska man vända sig till Utbildningsutskottet (UTUT) om man har frågor eller 

helt enkelt vill realisera sitt projekt. Utbildningsutskottet besitter kunskap för liknande projekt och vet 

därför hur man ska gå tillväga. 

utbildningsutskottet@hts.lu.se 

Studiesociala frågor  

HTS vill att sina medlemmar och studenter ska må bra under sin utbildning och då är studiemiljön viktig. Att 

ha en lugn och skön plats att studera på och att känna sig trygg på universitetet är frågor som det 

Studiesociala utskottet (STUDS)  har hand om. Har du tankar och idéer på projekt som rör studiesociala 

frågor ska du kontakta det Studiescociala utskottet för svar.

studiesocialautskottet@hts.lu.se 

Hjälp med marknadsföring 

HTS vill mer än gärna att olika utskott och studentråd ska få ta plats och synas på de olika institutionerna 

för att kunna hjälpa, stödja och bjuda in medlemmar.

Utskotten och studentråden ska känna sig bekväma med att använda sig av den grafiska profilen som finns 

att tillgå i HTS Dropbox. Hur den grafiska profilen ska användas finns beskrivet under kapitlet Grafiska 

profilen.

Kårens ansvariga för kommunikation är VKOS som man alltid kan vända sig till om man som utskott, 

studentråd eller aktiv har frågor kring marknadsföring.
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vkos@hts.lu.se 

070-453 98 19 

För frågor rörande den grafiska biten ska du vända dig till den grafiska designern.

grafiskdesigner@hts.lu.se 

Kallelser och handlingar 

Något som utgör en stor del av kårens kommunikation är kallelser och handlingar. 

För protokoll och dagordningar för möten finns det mallar att tillgå. Detta för att struktur och formalia är 

viktigt när dessa ska dokumenteras. Det finns mallar att tillgå i Dropboxen. För frågor om protokoll och 

dagordningar kontakta fullmäktiges mötessekreterare.

fumsekreterare@hts.lu.se 

Handlingar och protokoll skall arkiveras. Se Dokumenthanteringsplanen för att se hur denna process går till. 

För frågor om arkivering och dokumenthantering kontakta arkivarien.

arkivarie@hts.lu.se 

Kårval 

Kårvalet är den viktigaste demokratiska processen för HTS. Vid kårvalet väljs kårens Fullmäktige (FUM) som 

i sin tur bestämmer vad kåren ska jobba med under nästkommande verksamhetsår och tillsätter de olika 

förtroendeposterna som finns att söka. 

Kårvalet genomförs av Valnämnden som ska se till att valet blir av. För att valet ska kunna genomföras krävs 

det att kommunikationen mellan ledamöterna fungerar. Kommunikationen sköts genom mail där 

valnämndens ordförande kallar till kontinuerliga möten. Även kommunikation till de studentråd som ska 

hjälpa till med valbåsen ska vara kontinuerlig

Kårvalet pågår i två veckor under månaderna mars och april. Under dessa två veckor ska valbås finnas på 

institutionerna Valbåsen sköts av valnämnden tillsammans med studentråd och ska vara bemannade under 

minst två timmar. 

Kommunikation som är viktig utåt vid kårvalet är:

• Att det är dags att skicka in sin kandidatur

• Att det är dags att rösta i kårvalet. 

HTS skickar i samband med röstningen ut ett mail till alla medlemmar att de ska rösta i kårvalet.

Har man frågor rörande kårvalet ska man vända sig till valnämnden, alternativt kårens Ordförande.

valnamnden@hts.lu.se 
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ordf@hts.lu.se 

Fullmäktige (FUM) 

FUM är kårens högst beslutande organ och fattar tyngre beslut som för kårens arbete framåt, man fattar 

med andra ord de större strategiska besluten som styrelsen och presidiet sedan ska se till att realisera.

Motioner 

Om man som medlem har något att säga till om så kan man skicka in en motion. Detta går till på följande 

sätt. Antingen kan en Fullmäktigeledamot, eller tio kårmedlemmar, skicka in en motion till FUM. Man skickar 

sin motion till kårordförande.

ordf@hts.lu.se 

070-443 21 82 

Styrelsen 

Styrelsen ser till att genomföra det som FUM beslutar om och att  hjälpa till med det dagliga arbetet på 

kansliet. Styrelsen är som presidiets högra hand och ska se till att presidiet mår bra och inte överarbetar sig.

Kontaktperson 

Styrelsen utser inom sig en person som är kontaktperson som man kan kontakta och vända sig till om 

presidiet inte är tillgängligt eller om man inte känner förtroende för någon i presidiet.

kontaktperson@hts.lu.se 

Presidiet 

Presidiet består av en kårordförande och två vice kårordförande. Nedan finns de olika posterna beskrivna i 

korta drag och även kontaktuppgifter till de olika posterna. 

Kårordförande 

Kårordförandes uppgift är att vara kårens ansikte utåt och är den person som har det externa och interna 

ansvaret, det vill säga att kårens ordförande svarar för kåren gentemot media och andra instanser. 

Kårordförande har även det ekonomiska ansvaret på kåren.

ordf@hts.lu.se 

070-443 21 82 
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Vice kårordförande med utbildningsansvar 

Vice kårordförande med utbildningsansvar (VKOU) ansvarar för utbildningfrågor, både på lokal nivå men 

även på nationell nivå. I arbetet ingår att sköta kontakten mellan de olika studentråden och även vara 

ordförande i Utbildningsutskottet.

vkou@hts.lu.se 

073-875 57 44 

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar 

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar (VKOS) är den i presidiet som jobbar med allting som har med 

den studiesociala verksamheten att göra, allt ifrån att ansvara för  studiemiljö och och studenters 

psykosociala hälsa till att ansvara för novischperioderna och arbetsmarknadsdagen Hybrid. VKOS är även 

ordförande för det Studiesociala utskottet och kårens kommunikaionsansvarig.

vkos@hts.lu.se  

070-453 98 19 

Studentråd och utskott 

Kåren har fyra utskott: Utbildningsutskottet (UTUT), det Studiesociala utskottet (STUDS), 

Språkcaféutskottet (SPRUT) och Sexmästeriet (HT6).

Utbildningsutskottet 

Detta utskott leds av Vice kårordförande med utbildningsansvar och jobbar med övergripande 

utbildningfrågor och är ej knutna till en specifik institution.

utbildningsutskottet@hts.lu.se 

Det studiesociala utskottet 

Detta utskott leds av Vice ordförande med studiesocialt ansvar och jobbar med frågor som rör studenters 

hälsa och studiemiljö.

studiesocialautskottet@hts.lu.se 

Språkcaféutskottet  

Detta utskott anordnar varje vecka ett språkcafé, Café Multilingua, där alla HTS medlemmar är välkomna att 

delta. Det är ordförande för Språkcaféutskottet som har ansvar för att utskottets arbete. 

multilingual@hts.lu.se 
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Sexmästeriet 

Detta utskott ansvarar för att genomföra kårens alla  sociala evenemang som t.ex. sittningar. Arbetet leds av 

Sexmästaren.

sexmasteriet@hts.lu.se 

Kontaktuppgifter studentråden: 

Utöver de fyra utskotten har HTS åtta studentråd som sköter utbildningsbevakningen på lokal nivå, det vill 

säga utbildningsbevakning på respektive institution.

De åtta studentråden är:

CTR:s studentråd (teologi & religionsvetenskap) studentradctr@hts.lu.se

Studentrådet för historia och mänskliga rättigheter studentradhist@hts.lu.se

Filosofiska studentrådet studentradfil@hts.lu.se

SOL:s studentråd (språk & litteratur) studentradsol@hts.lu.se

Arkeologiska studentrådet studentradark@hts.lu.se

Kulturvetenskapliga studentrådet studentradkultvet@hts.lu.se

Utbildningsvetenskapliga studentrådet  (Helsingborg)  uradet@hts.lu.se

CME:s  studentråd (mellanösternstudier) studentradcme@hts.lu.se
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Vilka verktyg har vi? 
I detta kapitel kan du läsa om de olika verktyg som kåren använder sig av för att kommunicera både internt 

och externt. Det är viktigt att vi som kår jobbar som en enhet för att kunna skapa en identitet för att aktiva 

och externa målgrupper vet vad HTS är. 

Extern kommunikation 

Målgrupp 

Med extern kommunikation tar vi fokus på målgruppen som är inte är aktiv medlem i HTS. Målgruppen är 

med andra ord alla de studenter vid den Humanistiska och teologiska fakulteten. Den externa 

kommunikationen syftar till att göra studenter medvetna om kårens arbete och hitta nya aktiva medlemmar.

Hemsida 

På kårens hemsida, hts.lu.se, kan HTS  medlemmar läsa om kårens verksamhet och aktiviteter. Hemsidan ska 

uppdateras kontinuerligt med information om vad som händer på kåren och vad kåren jobbar med för olika 

projekt. Kårens hemsida hts.lu.se används för marknadsföring samt information om kårens verksamhet och 

aktiviteter.

På hemsidan ska medlemmarna kunna ta del av:

• Stadga

• Reglemente

• Postbeskrivningar

• Kontaktuppgifter till presidiet och studentråden

• Kommande aktiviteter

• Generell information om kåren

Det är viktigt att hemsidan ska vara ett naturligt val för medlemmen att använda sig av för att kunna ta del 

av fördjupad information av verksamheten än den som vi delar på plattformar som Facebook och Instagram.

Vill man uppdatera något på HTS officiella hemsida kontakta VKOS.

vkos@hts.lu.se 

070-453 98 19 

Facebook 

Facebook är ett socialt medium där vi kan kommunicera ut snabb information till våra medlemmar. Det som 

ska kommuniceras ut på vår Facebook-sida är relevant och intressant information som våra medlemmar ska 

kunna ta del av.
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Information som ska delas på Facebook ska alltid vara till våra medlemmars gagn.

Inlägg på Facebook bör därför vara:

• Evenemang som kåren anordnar

• Evenemang som universitetet anordnar och som studenter kan ta del av

• Information om kårens verksamhet såsom vilka studentråd och utskott som finns. 

• Information från övriga samarbetspartners (SFS och Studentlund).

Facebook är bra för att sprida snabb information och nå ut till de medlemmar som har ett konto och som 

gillar HTS sida. HTS bör vara noga med att hitta en bra blandning mellan en seriös men avslappnad ton i 

inläggen och att inte spamma våra medlemmars flöde.

Vill man uppdatera något på HTS officiella Facebook-sida kontakta VKOS.

vkos@hts.lu.se 

070-453 98 19 

Instagram 

Instagram är även det ett socialt medium där kåren kan visuellt beskriva verksamheten och vad som händer. 

Bilderna ska dessutom publiceras på Facebook och därmed kan även de medlemmar som inte har Instagram 

eller följer kåren se bilderna. Bilderna bör vara bilder som visar på bredd och där man får följa arbetet på 

kåren. Även när det gäller Instagram är det viktigt att tänka på att inte spamma sina medlemmars flöde och 

en balans ska finnas.

Vill man uppdatera något på HTS officiella Instagram kontakta VKOS.

vkos@hts.lu.se 

070-453 98 19 

Har man roliga instagram-bilder som har med HTS att göra bör man använda kårens, Studentlund och 

Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) hashtags:

• #htslund

• #studentlund

• #sfskar

• #htsnovisch (gäller under novischperioderna)

Mässor och events 

För HTS finns det tre mässor som är viktiga att hålla koll på. Dessa är Hälsninggillet, Kårgillet samt Student 

Association Fair (SAF).
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Hälsningsgillet  

En mässa där alla Studentlunds organisationer och andra parter ställer ut för att visa upp sin verksamhet 

och där kåren har en chans att direkt kommunicera med sina medlemmar. Hälsningsgillet sker samband av 

terminsstart.

Vid Hälsningsgillet ska kåren ha med sig:

• Roll-ups med kårens logga

• Påsar efter den grafiska profilen 

• Pennor i den grafiska profilen

• Medaljer i alla tre grader

• Pins

• Duk i kårens vinröda färg

• Folders med information om kåren både på svenska och engelska

• Kårens maskotar Hugh och Theo (som alltså är sirendjur)

• Pikéer till de personer som representerar kåren vid Hälsningsgillet

Kårgillet 

Kårgillet är en mässa som HTS själva anordnar. På detta gille ställer HTS alla studentråd och utskott ut på 

fakulteten. Kårens medlemmar får därmed en chans att direkt kommunicera med kårens olika delar och det 

finns också möjlighet att göra en intresseanmälan till de olika studentråden eller utskotten. Kårgillet sker i 

samband med kårens novischperioder som sker i början av höstterminen och vårterminen.

Alla studentråd och utskott ska vid kårgillet ha med sig:

• Duk i kårens vinröda färg

• En platta med utskottets och studentrådens namn och logga

• Kårens huvudbord ska vid Kårgillet ha med sig.

• Roll-ups med kårens logga

• Påsar efter den grafiska profilen 

• Pennor i den grafiska profilen

• Medaljer i alla tre grader

• Pins

• Duk i kårens vinröda färg

• Folders med information om kåren både på svenska och engelska

• Kårens maskotar Hugh och Theo (som alltså är dugonger)

• Pikéer till de personer som representerar kåren vid Hälsningsgillet
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Student Assosiation Fair - SAF 

Student Assosiation Fair är en mässa för nyanlända utbytesstudenter där kårer och nationer och andra 

organisationer i Lund ställer ut. Dessa mässor sker vid varje terminsstart.

Vid SAF ska kåren ha med sig:

• Roll-ups med kårens logga

• Påsar efter den grafiska profilen 

• Pennor i den grafiska profilen

• Medaljer i alla tre grader

• Pins

• Duk i kårens vinröda färg

• Folders med information om kåren på engelska

• Våra maskotar sjökorna Hugh och Theo (som alltså är sjökor)

• Pikéer för de personer som representerar kåren vid SAF.

Filmer 

HTS skapar vid särskilda tillfällen filmer för spridning i sociala medier för att kunna skapa uppmärksamhet 

till det särskilda tillfället. Exempel på detta kan vara en trailer till novischverksamheten. Dessa filmer kan 

läggas upp på kårens Youtube-kanal.

För att uppdatera något på HTS officiella Youtube-kanal kontakta VKOS.

vkos@hts.lu.se 

070-453 98 19 

https://www.youtube.com/channel/UCI3cshO9kpIVu2bOjMvkBaw/ 

Affischer och nyhetsbrev 

HTS har börjat satsa mer på det grafiska och något som utgör en stor del av kårens kommunikation är 

affischer och nyhetsbrev. För nyhetsbreven finns det en mall som följer den grafiska profilen. Affischerna 

görs i samband med ett specifika evenemang och ser olika ut beroende på vad det är som affischeras. 

Affischerna görs av den grafiska designern, eller av studentråden och utskotten själva. Affischerna ska följa 

den grafiska profilen.

Affischer får endast hängas upp på HT:s fakultetsbyggnader och får endast rikta sig till HTS medlemmar.

Om studentråd eller utskott behöver hjälp eller rådgivning om hur man gör affischer ska man kontakta den 

grafiska designern.

grafiskdesigner@hts.lu.se 
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Externa parter 

HTS kommunicerar inte bara med sina medlemmar utan även externa parter såsom Studentlundsanslutna 

organisationer, Lunds Universitets Studentkårer och Lunds universitet. Denna kontakt sköts främst av 

presidiet.

Intern kommunikation 

Målgrupp 

Med intern kommunikation menas kommunikation som riktar till aktiva i kåren, det vill säga förtroendevalda, 

ledamöter i Fullmäktige och representanter i studentråd. Den interna kommunikationen syftar till att sprida 

information så att den dagliga verksamheten fungerar och få de aktiva att känna sig delaktiga i HTS.

Mail 

HTS främsta verktyg för internkommunikation är mail. Det är genom mail som kallelser till möten sker. 

Officiella dokument som handlingar ska i samband med möten skickas via mail (läs stadgan för att ta reda på 

vilka tider).

Via mail skickar HTS:

• Kallelser

• Handlingar

• Övrig information som kårens aktiva bör vara medvetna om.

Kallelser inför mötet kommuniceras via mail.

Telefon 

HTS har tre stycken mobiltelefoner som används av presidiet för att dessa ska kunna ha kontakt med 

varandra och andra aktiva på ett snabbare och effektivare sätt än mail. Telefonerna är arbetstelefoner och 

ska inte användas för privat bruk.

SMS och SMS-grupper 

För att skicka snabb intern information är SMS ett bra sätt att kommunicera. På detta sätt kan aktiva hålla 

kontakt med varandra och presidiet.

Genom hemsidan smsgrupp.se kan en sms-grupp skapas. Sms-gruppen är en gratis funktion där de inbjudna 

till gruppen kan skicka sms mellan varandra. Denna funktion används framförallt när större grupper arbetar 

tillsammans och ska kommunicera med varandra.. Det är viktigt att poängtera för de inblandade som ska 

använda SMS-gruppen att den är till för att  sprida information som är viktig och är inte till för spam. 
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Sociala medier 

De olika utskotten och studentråden använder sig av sociala medier så som Facebook för att kommunicera 

mellan sig i de olika grupperna. I de olika grupperna för studentråd och utskott som finns kan det vara bra 

att ha som tumregel att sprida relevant information som rör alla medlemmarna i gruppen.

För att effektivisera arbetet och kommunikationen mellan kårens olika hörn finns en Facebook-grupp för 

presidium, styrelse, studentrådsordföranden, utskottsordföranden och projektledare för Hybrid. Denna 

grupp heter HTS - Internkommunikationsgruppen och är till för att skapa samhörighet, kontinuitet och god 

stämning i kåren.

Profilprodukter 

Kåren har olika profilprodukter som finns att tillgå för att promota kåren vid olika mässor, men dessa är 

även till för att aktiva medlemmar ska kunna känna att de är en del av något. Att få tag på en profilprodukt 

är enkelt, det är bara att komma in till kårens kansli och fråga efter en påse eller en penna. 

Studentrådsordförande, Utskottsordförande samt projektedare för Hybrid får även paket för att de ska 

kunna känna att de tar på sig ett extra stort ansvar när de tillträder. Paketet består av:

• Påse

• Penna

• Kårband

• Pin

• Kondomer

• Sångbok

• Styrdokument 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Tidsplan för kommunikation 
Det är den ansvariga för kommunikationen som bär huvudansvaret för när information ska spridas. Dock 

finns det en del tumregler för när information ska spridas på sociala medier.

Kårval 

Kandidering 

• Kandidatur till fullmäktigeledamot bör komma in senast 2 veckor innan första valdagen

Val 

• Valet ska hållas under en sammanhängande period mellan 15 mars och 29 april

• Valet pågår minst 5 arbetsdagar

• Valet utlyses senast 6 veckor före första valdagen

Förtroendeposter 

• Första val-FUM hålls inom 15 arbetsdagar efter avslutat kårval

• Kandidaturer till förtroendeposter bör komma in senast 2 veckor innan val-FUM

Fullmäktige 

• 12 arbetsdagar  innan möte skickar ordförande ut en kallelse till ledamöter.

Sittningar / Andra evenemang 

• Marknadsförs 1 vecka innan första dagen för anmälan.

• Anmälan bör vara öppen i minst 2 veckor.

Novischperioder 

• Novischperioden varar ca 10 dagar på höstterminen och ca 7 dagar på vårterminen.

• Perioden bör börja marknadsföras 1 vecka innan första dagen för anmälan.

• Anmälan öppnar 3 veckor innan första dagen på perioden.

• Perioden brukar starta tre-fyra dagar in på terminen.

Hybrid 

• Arbetsmarknadsdagen brukar inträffa andra veckan i mars.
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• Marknadsföring för dagen bör börja 2 veckor innan dagen.

• Dessutom bör arbetsgruppen uppmärksamma arbetsmarknadsfrågor kontinuerligt under året. 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Grafisk profil 
HTS vill med den grafiska profilen skapa en känsla av enhetlighet. Dokumentet ska användas av alla instanser 

inom HTS för att kunna skapa denna enhetlighet. I dokumentet finns det beskrivet vilket typsnitt som ska 

användas vid olika utskick, vilka färger som är kårens officiella färger, vilka grafiska element som man kan 

använda sig av, hur man använder kårens logga och annat matnyttigt som är viktigt att tänka på när man 

skapar dokument för kårens räkning. 

Kåren har många olika delar som alla är viktiga för kårens dagliga verksamhet och det är därför också viktigt 

att de olika delarna känner till att det finns en grafisk profil att förhålla sig till. 

Alla officiella dokument som presidiet producerar ska utgå ifrån den grafiska profilen. Det är av högsta vikt 

att de dokument som används och skapas är enhetliga och att externa och interna målgrupper ser vilka 

dokument som kommer ifrån HTS. Studentråd och utskott ska även de förhålla sig till den grafiska profilen 

när det kommer till olika dokument. Detta för att dessa parter själva ska känna sig som en del av HTS, men 

också för att grafiska tryck är det som kåren använder sig av vid marknadsföring. Därför är det också viktigt 

att kårens olika delar ser ut att komma från samma organisation.

Dock anser HTS att kreativitet är viktigt och uppmuntrar gärna våra studentråd och utskott att leka med de 

olika grafiska elementen.

Den grafiska profilen finns att tillgå i Dropboxen som alla studentrådsordföranden och utskottsordföranden 

får tillgång till när de stiger på inför varje verksamhetsår. 

Har man frågor om den grafiska profilen kontakta kårens grafiska designer.

grafiskdesigner@hts.lu.se 
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Kontaktindex 

Mailadresser 

Ordförande ordf@hts.lu.se

VKOU  vkou@hts.lu.se

VKOS vkos@hts.lu.se

Expeditionen exp@hts.lu.se

Kontaktperson kontaktperson@hts.lu.se

Valberedningen  valberedningen@hts.lu.se

Valnämnden valnamnden@hts.lu.se

Fullmäktiges mötesekreterare fumsekreterare@hts.lu.se

CTR:s studentråd (teologi & religionsvetenskap) studentradctr@hts.lu.se

Studentrådet för historia och mänskliga rättigheter studentradhist@hts.lu.se

Filosofiska studentrådet studentradfil@hts.lu.se

SOL:s studentråd (språk & litteratur) studentradsol@hts.lu.se

Arkeologiska studentrådet studentradark@hts.lu.se

Kulturvetenskapliga studentrådet studentradkultvet@hts.lu.se

Utbildningsvetenskapliga studentrådet  (Helsingborg) uradet@hts.lu.se

CME:s  studentråd (mellanösternstudier) studentradcme@hts.lu.se

Novischamiral novisch@hts.lu.se

Projektledare för Hybrid arbetsmarknad@hts.lu.se

Språkcaféutskottet multilingual@hts.lu.se

Utbildningsutskottet utbildningsutskottet@hts.lu.se

Studiesociala utskottet studiesocialautskottet@hts.lu.se

Sexmästeriet sexmasteriet@hts.lu.se

Grafisk designer grafiskdesigner@hts.lu.se

Arkiv arkivarie@hts.lu.se

Spelledaren spelledaren@hts.lu.se
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Telefonnummer 

Ordförande 070-443 21 82

VKOU 073-875 57 44

VKOS 070-453 98 19

Adresser 

Språk- och litteraturcentrum (SOL) 

Helgonabacken 12

223 62 Lund

LUX 

Helgonavägen 3

223 62 Lund

HTS Kansli 

Helgonabacken 12

(Absalon, SOL)

223 62 Lund
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