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§ Ärende Kommentar

1. Mötets öppnande

2. Val justerare En 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 
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DAGORDNING 
2014-12-09 

Humanistiska och teologiska studentkåren  
vid Lunds universitet  

 
Styrelsen  

Filippa Wieselgren

Praktisk information!"
Dag: Tisdag 9 december!
Tid: 9.00-11.00!
Plats: Kommer ut senare!
Mat: Vi bjuder på frukost

Kallade ledamöter!"
Filippa Wieselgren (Kårordförande)"
Susanne Persson (Vice kårordförande)"
Lukas Olsson(Vice kårordförande)"
Thobias Bergström (Ledamot)

""
Caroline Ljungqvist (Ledamot)"
Johanna Lundin (Ledamot)"
Henrik Ullstad (Ledamot)"
Frida Wallin (Ledamot)"
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5. Adjungeringar Personer som vill vara med på mötet, men 
inte sitter i styrelsen blir adjungerade med 
närvaro- och yttranderätt. 

6. Fastställande av föredragningslistan 

7. Föregående mötesprotokoll

8. Rapport Hybrid (ca 9.30)

9. Presidiet informerar

10. Ekonomisk rapport

11. Rapport från arbetsgrupperna

12. Per Capsulam - Avtal KOM Beslut- Handlingar skickas ut senare

13. Per Capsulam - Avtal höstens 
novischbrunch

Beslut- Handlingar skickas ut senare

14. Per Capsulam - Avtal för sittning på 
Kristianstad Nation

Beslut- Handlingar skickas ut senare

15. Per Capsulam - Avtal för Lunära 
Högtiden

Beslut- Handlingar skickas ut senare

16. Inköp av iPad Beslut- Handlingar skickas ut senare
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17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande
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Avtal för Lunära högtiden 

Detta avtal gäller mellan Lunds Naturvetarkår (LUNA) och Humanistiska och Teologiska 
Studentkåre (HTS). 

Avtalet gäller för verksamhetsåret 2014/2015 (1 juli 2014 – 30 juni 2015). 

Lunära högtiden är ett evenemang som firas varje år för att lyfta LUNA och HTS gemensamma 
bakgrund. Det syftar på uppdelningen av  filosofiska fakulteten till filosofiska och matematiska-
naturvetenskapliga fakulteten 1956. Arrangemanget innebär att deltagarna ingår Lunära sällskapet. 
Högtiden skall utformas så att det i framtiden har förutsättning att bli en bal. 

Organisation 

Ekonomiskt Ansvar 

LUNA och HTS delar på det ekonomiska ansvaret för Lunära högtiden, detta innebär att tidigare 
nämnda kårer kommer att dela lika på vinst eller eventuell förlust. 

Ekonomin ska hanteras av LUNA som ansvarar för att rapportera hur ekonomin ser ut till HTS 
samt att lägga ut pengar och fakturera HTS för eventuella kostnader.  

En ekonomisk redovisning för evenemanget kommer att upprättas av LUNA och skickas till 
HTS för godkännande. Eventuell fakturering för kostnader för evenemanget skall vara gjorda 
senast den 31 mars 2015.  

Lokalbokning 

Lunära högtiden kommer att hållas på Malmö nation den 7 februari 2015. HTS har ansvar för 
lokalbokning och kontakt med nationen. 

Biljettförsäljning och gästlista 

LUNA och HTS åtar var för sig att sälja biljetter för respektive medlemmar. Då 
biljettförsäljningen sker genom inbetalning till kårernas respektive bankgiro åligger det båda kårer 
att rapportera till varandra hur många biljetter som sålts.  

LUNA och HTS har möjlighet att anmoda fem speciella gäster med respektive var (totalt tio 
personer). 

Arrangemanget kommer att hållas för 130 personer. 

Marknadsföring 

Respektive kår marknadsför Lunära högtiden internt. HTS ansvarar för poster till evenemanget 
och samordning av materialet till marknadsföring. 



Medaljer 

LUNA ansvarar för att ta fram och köpa in nya medaljer till evenemanget (130 stycken) och 
fakturera HTS för hälften av medaljerna. Leverans beräknas i januari. Medaljerna skall tas fram 
med samtycke av HTS Månbas. 

Under tidigare Lunära högtider har deltagarna erhållit en medalj som stämplats med antal Lunära 
högtiden vederbörande deltagit i. Detta är en tradition som skall bevaras och därmed kommer 
den nya medaljen att utformas med detta i åtanke. 

Utträde 

Ett utträde ur samarbetet kring Lunära högtiden skall ske i samråd med den andra kåren. Den 
utträdande kåren skall täcka eventuella kostnader den åtagit sig. 

Överlämning och framtid 

Presidierna i LUNA och HTS åtar sig att hålla en överlämning för sina efterträdare under 
sommaren 2015 kring samarbetet i Lunära högtiden. HTS ansvarar även för överlämning till 
Månbasens efterträdare. Denna överlämning bör innehålla 

x Planeringsarbetets tidiga fortskridande. 
x Avtal. 
x Rutiner och problematik under tidigare Lunära högtider. 
x Ekonomisk överlämning 
x Arbetsordning. 
x Ansvarsområden. 

Då tanken med Lunära högtiden är att det i framtidan skall ha förutsättingarna att bli en bal är 
båda kårerna införstådda med ansvaret det innebär. En planering av Lunära högtiden 2015 skall 
därför påbörjas under vårterminen 2015.  

 

 

Jesper Sjöström Strobel, Ordf, LUNA  Filippa Weiselgen, Ordf. HTS 

 

 

      Anton Bodahl, Vice Ordf. LUNA  Lukas Olsson, Vice Ordf. HTS 


