
Detta är Humanistiska och teologiska studentkårens, HTS, 
första verksamhetsberättelse. Kåren har nu funnits i ett år. Det 
har varit ett år vi alltid kommer att minnas. Ett fantastiskt år, då vi 
bildat en ny kår med nya rutiner och traditioner, efter devisen: 
”HTS, precis som vi alltid har gjort”. 

Att få förtroendet och möjligheten att få arbeta som presidium för 
en studentkår är otroligt fint. Under ett år har vi jobbat med och för 
studenterna, i en tid av stora förändringar och utmaningar efter 
kårobligatoriets avskaffande. Med ett år i perspektiv vet vi att de 
farhågor vi hade inför dessa förändringar löstes upp tack vare 
samarbete, nytänkande, glädje och mycket hårt arbete. Det har inte 
alltid varit en dans på rosor, men vi har skrattat mycket och varje 
dag arbetat med fantastiska människor som har utfört stordåd 
tillsammans. Vi kommer alltid bära med oss det här året och 
stoltheten att vi tillsammans har byggt upp en ny studentkår. 

Hanna Gunnarsson och Jonna Engström 
presidiet 2010/2011 
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1. Det första året, en överblick
Humanistiska och teologiska studentkåren bildades 1 juli 2010. Arbetet med 
att formera den nya kåren startade under våren samma år. Förutom att ta fram en 
ny logga och en ny hemsida, var den första viktiga uppdraget för alla som har 
arbetat med den nya kåren att etablera kårens nya namn, nya organisation och nya 
förkortning: HTS. Vi la mycket tid och kraft på att just etablera namnet genom att 
bland annat rätta de personer som sa fel (ibland kanske på ett någon brutalt sätt). 
De två tidigare studentkårerna, Humanistkåren och Teologkåren, raderas sakta 
men säkert ut ur språkbruket under sommaren och kåren första levnadsmånader. 
Idag existerar de två gamla kårerna i det kollektiva minnet hos de personer som 
varit aktiva i dessa organisationer, men för de medlemmarna som arbetar nu har 
det aldrig funnits något annat än HTS. Möjligheten att så snabbt etablera en ny 
organisation och göra den till en accepterad del av de aktivas liv och medvetande 
hade inte kunnat göras utan att många människor hade bestämt sig för att så skulle 
ske. Vi arbetade efter devisen ”HTS, som vi alltid har gjort”. Att kåren bara hade 
funnits i två månader när vi gjorde vår första novischverksamhet var helt enkelt 
inte relevant. 

Verksamhetsåret 2010/2011 var ett mycket speciellt år. Kår- och 
nationsobligatoriet avskaffades och studentorganisationer runt om i landet stod på 
tårarna, laddade för att med buller och brak värva medlemmar som aldrig förr vid 
höstterminsstarten. I Lund skedde stora förändringar. Kårer lades ner och nya 
startade upp genom sammanslagningar, och Studentlund formades genom ett 
starkare samarbete mellan kårer, nationer och AF än någonsin förr. Det var tydligt 
att kårerna i Lund hade valt företrädare som tyckte det var roligt och var trygga 
med att vara ute och prata med folk, för det var det som var den största 
arbetsuppgiften. Farhågorna var stora kärnverksamheten, utbildningsbevakningen, 
skulle nedprioriteras till förmån för medlemsvärvning, häftiga evenemang och 
glassiga affischer. Samtidigt drog universitetet igång flera stora projekt, med 
EQ11 (kvalitetsprojekt på utbildningssidan) och Fronesis (arbetet med att möta 
regeringens autonomibeslut) som de två främsta. Med facit i hand kan vi 
konstatera att utbildningsbevakningen inte nedprioriterades särskilt, medan 
informationsarbete och extern samverkan och dialog inom studentlivet 
upprioterades. Vi arbetade helt enkelt mer än tidigare, alldeles för mycket, vilket 
fick oönskade effekter. 

Den nya studentkåren för studenter inom humaniora och teologi rivstartade. 
Det gällde att synas mer än tidigare, och göra saker som visade för studenterna att 
de har nytta av oss. Kårerna ville tvätta bort stämpeln av att vara tråkiga. HTS 
rivstartade med att arrangera en fantastisk novischverksamhet. Vi blev alla 
överraskade hur många som deltog och hur bra det blev. Vi hittade en layoutare 
som gjorde affischer, och mot slutet av året även en helt ny hemsida. På våren 
arrangerade vi Hybrid tillsammans med Samhällsvetarkåren, större och bättre än 
tidigare. Kårkansliet var hela tiden öppet, kansliet gjordes till en inbjudande plats 
att hänga på för studenterna. Projekt Athena arrangerade Humanifestivalen och vi 
syntes i medierna, både studentmedier andra medier ofta. Succéerna följde på 
varandra, antalet aktiva växte och medlemsantalet låg på en hög nivå. Men 
framgångarna kostade mycket i både energi och arbetstid.  



2. En ny kår
15 år av förhandlingar slutade i en valvaka på Kalmar nation. 

Varje text och presentation som rör verksamhetsåret 2010/2011 tenderar att börja 
med orden ”1 juli 2010 avskaffades kår- och nationsobligatoriet”. Denna stora 
förändring präglade hela verksamhetsåret och allt vi gjorde, tänkte och planerade, 
inte bara under årets gång utan månader innan verksamhetsåret ens började. 

En stor effekt av obligatoriets avskaffande var sammanslagningen av 
Humanistkåren (humanistiska fakulteten) och Teologkåren (teologiska 
fakulteten). Samtidigt är det fel att säga att kårsammanslagningen var en effekt av 
det magiska datumet ”1 juli 2010”. Men likväl skedde sammanslagningen just då.

Sammanslagningen av Humanistkåren och Teologkåren hade diskuterats i 15 år, 
allt sedan Lunds studentkår (LS) splittrades i fakultetskårer 1995. Flera 
sammanslagningsförsök gjordes (en historia över detta borde skrivas vid annat 
tillfälle), men föll varje gång av olika anledningar. Bakgrunden till viljan att slå 
ihop kårerna har varit det faktum att kårerna utbildningsbevakade samma 
organisatoriska område, Område HT1. Påtryckningarna från området var stora, då 
det uppfattades som krångligt att hela tiden relatera till två studentkårer. Kårerna 
var i sin tur tvungna att dela upp alla poster mellan sig, och var beroende av god 
kommunikation mellan kårernas presidialer. De två studentkårerna var inte 
jämbördiga i storlek. Humanistkåren representerade mer än 3000 av områdets 
HÅS (helårsstudenter) medan Teologkåren bara representerade knappt 500 HÅS. 
Humanistkåren hade tio gånger fler medlemmar än Teologkåren, två 
heltidsanställda presidialer, jämfört med Teologkårens 50 % uppdelade på flera 
personer. Teologkåren lyckades många gånger inte tillsätta sina poster, och 
studenterna var därför inte representerade i tillräckligt hög grad. I den sista vändan 
med diskussioner om sammanslagning, de som sedan ledde fram till bildandet av 
HTS, såg kårernas ”förhandlare” framåt och spekulerade i vad effekterna av ett 
avskaffande av obligatoriet skulle bli. Att obligatoriet skulle avskaffas var en 
fråga om när och inte om, och det spekulerades i att universitetet då skulle kräva 
rena fakultetskårer. De kårer som, i likhet med Humanistkåren och Teologkåren, 
delade på ett fakultetsområde, skulle då tvingas till förändringar – antingen 
frivilligt eller ofrivilligt. En ofrivillig sammanslagning skulle innebära att 
Teologkåren åts upp av Humanistkåren. Förhandlingar i god tid och gemensamt 
arbete för att bilda en ny kår skulle däremot garantera att sammanslagningen 
skedde smidigt och att även den lilla kårens intressen togs tillvara. 

Förhandlingarna om kårsammanslagningen inleddes 2007/2008,  intensifierades 
under verksamhetsåret 2008/2009 (med bland annat en medlemsomröstning på 
Teologkåren) för att fortsätta med konkreta diskussioner om stadga och namn 
under 2009/2010. Många presidialer och styrelseledamöter har genom åren lagt 
ner mycket tid på att diskutera, och alla har del i den framgång som 
kårsammanslagningen sedan blev. Det faktum att diskussionerna var igång under 
så lång tid var en av de viktigaste faktorerna för den senare framgången. 

1 Område HT består av humanistiska fakulteten och teologiska fakulteten. Fakulteterna är dock bara 
ceremoniella. Det är område HT som ansvarar för och genomför all utbildning och forskning.



Sammanslagningen växte fram, diskussionerna hade sina ups and downs, och 
kårerna lärde känna varandra. Under våren 2010 var två liknande diskussioner på 
gång mellan kårer på två andra fakulteter (samhällsvetenskap och medicin) där det 
också fanns flera kårer. I efterhand kan vi se att vår sammanslagning var den som 
blev mest framgångsrik, förmodligen tack vare att Humanistkårens och 
Teologkårens presidialer gjorde en korrekt analys av framtiden och arbetade med 
en god sammanslagning som mål under många år, inte bara under de få månader 
när läget helt plötsligt blev akut. Vi är idag mycket tacksamma för detta och vill 
rikta ett stort tack till de personer på Humanistkåren och Teologkåren som 
arbetade med sammanslagningen, inga nämnda och inga glömda. 

Kårsammanslagningen 1 juli 2010 
Kårsammanslagningen och bildandet av HTS skedde med fyrverkerier och 
bubbel. Vi ”hypade” bildandet av en ny kår rejält, och var mycket noga med att 
lansera kåren som något nytt, inte som en ny version av varken Humanistkåren 
eller Teologkåren. Vi ville visa på att det nu var HTS som gällde, inget annat. 
Mycket arbete lades på att berätta för område HT:s anställda vad som nu gäller, 
både med den nya kåren och obligatoriets avskaffande, och många påstötningar 
gjordes för att byta kårnamn på institutionernas hemsidor. Arbetet gav frukt, på 
vårterminen var HTS ett etablerat namn både internt och externt. I efterhand 
kanske vi var för aggressiva, framförallt mot gamla Humanistkåren. Vi såg redan 
då att många av de gamla aktiva från Humanistkåren valde att lämna och gå 
vidare till något annat, medan en stor del av de som arbetat med Teologkåren 
följde med in i den nya kåren. Vi la mycket kraft vid att göra den nya kåren till 
något roligt, där det hände saker och dörren alltid var öppen. Kårens fantastiska 
novischamiraler och festmästare/sexmästare hade en central plats i detta arbete. 

I samband med kårsammanslagningen lanserade vi begreppet ”humanistteolog”, 
som en benämning på de studenter som tillhör vår studentkår. 

Administration kring kårsammanslagningen
HTS är en organisatorisk efterföljare av Humanistkåren, och tog över dess 
organisationsnummer och kontonummer. Teologkårens organisation lades ner, 
och i enlighet med Teologkårens FUM-beslut flyttades hälften av pengarna över 
till HTS medan den andra delen ”fonderades” för bildandet av en 
programförening på CTR (”TeRF”, Teologiska och religionsvetenskapliga 
föreningen). TeRF:s konto har samma firmatecknare som HTS, och föreningen 
hade inte någon verksamhet under verksamhetsåret. Pengarna står därför orörda. 

HTS framträdde för första gången med namn och logga i och med det 
gemensamma kårvalet i mars 2010. I kårvalet valdes det första HTS-FUM:et. 
Även de sektionsstyrelser som den ursprungliga stadgan innehöll, skulle väljas i 
kårvalet (dock fanns inga kandidater till två av tre styrelser). Kårvalet avslutades 
med en gemensam sittning på Kalmar nation med aktiva från de båda kårerna. 
Denna sittning är det mest bestående minnet från sammanslagningsprocessen. 
Teologkåren ställde upp med tre generationer festmästare, vilket föranledde ett 
bevingat citat från Christoffer Ivarsson, Humanistkårens sista ordförande: 

 ”Humanistkåren är lite, men bara lite, roligare än Skatteverket. Det är 
en välsignelse att få gå ihop med Teologkåren” 

Christoffer Ivarsson, ordförande Humanistkåren 2009/2010



3. Kårobligatoriets avskaffande
Kår- och nationsobligatoriet avskaffades genom ett riksdagsbeslut 1 juli 2010. 
Obligatoriet innebar att alla studenter vid landets universitet och högskolor var 
tvungna att vara medlemmar i en studentkår, och i Lund och Uppsala även en 
studentnation. En student som inte var medlem fick inte sina studieresultat 
registrerade. Obligatoriet gav studentorganisationerna garanterade intäkter och 
gjorde att framförallt studentkårerna inte behövde lägga tid på att värva 
medlemmar, utan bara koncentrera sig på kärnverksamheten: 
utbildningsbevakningen och verksamheter som kretsar kring utbildningen. 

Obligatorieavskaffandet – bakgrund och historia 
Kår- och nationsobligatoriet kan härledas från universitetens bildande, sedan 1667 
för nationer och 1908 för kårer, och återfanns i lag och förordning. Riksdagen 
beslutade att avskaffa obligatoriet 10 juni 2009, efter att ha genomfört en 
utredning (”Frihet för studenter – om hur kår- och nationsobligatoriet kan 
avskaffas”, SOU 2008:11). Beslutet grundade sig på den blocköverskridande 
tanken om föreningsfriheten, och diskussionen om avskaffande hade pågått under 
en mycket lång tid innan beslutet fattades. Obligatorieutredningen och de 
diskussioner som fördes från det att utredningen presenterades till det att beslutet 
fattades, upptog mycket tid för kårer i hela landet, samt nationer och Akademiska 
Föreningen i Lund. Diskussionerna berörde framförallt den ekonomiska ersättning 
på 310 kronor per hås som utredningen hade föreslagit efter att ha rådfrågat 
studentkårerna. I regeringens proposition och senare riksdagens beslut sänktes 
denna ersättning till 100 kronor per hås, och kårernas argumentation och 
lobbyarbete under våren 2009 inriktades framförallt på att höja den ekonomiska 
ersättningen, inte att behålla obligatoriet i sig. 

Ansökan om kårstatus 
I beslutet om avskaffande av obligatoriet ingick även att det skulle införas fri 
konkurrens om kårstatus. De studentkårer som fanns vid avskaffandet skulle inte 
per definition vara de som skulle finnas framöver. Riksdagsbeslutet gav 
universiteten rätt att ge kårer status att existera som kårer, på tre år för att sedan 
kräva in en förnyad ansökan. Universiteten fick även rätten att besluta vilket 
verksamhetsområde kårerna skulle ha. Det skulle endast vara studentkårer med 
kårstatus som skulle få ta del av den ekonomiska ersättningen och ha rätt att 
bedriva utbildningsbevakning. 
Lunds universitet beslutade våren 2010, efter många diskussioner och 
förhandlingar med kårerna genom LUS, att det minsta verksamhetsområde en kår 
kan ansöka om kårstatus är ett fakultetsområde. Detta betydde att kårerna på HT, 
S och M behövde göra organisatoriska förändringar, vilket också skedde. På vårt 
område, Område HT, innebar det en sammanslagning av två kårer till en (se 
kapitel 2). Ansökan om kårstatus lämnades in våren 2010. HTS fick kårstatus efter 
beslut i universitetsstyrelsen 15 april 2010.  Ny kårstatusansökan ska lämnas in 
2013.

Kårstödet 
I samband med riksdagens beslut om obligatorieavskaffandet gavs studentkårerna 
en ekonomisk ersättning på 100 kronor per hås av regeringen, istället för de 310 



kronor per hås som utredningen föreslagit. Efter förhandlingar med Lunds 
universitet gavs kårerna ett ekonomiskt bidrag, ”kårstödet”, från universitet som 
motsvarar mellanskillnaden mellan riksdagens beslut och utredningen. Kårstödet 
gavs för ett och ett halvt år, ht 2011 och hela 2011. Under våren 2011 gjordes en 
omförhandling av kårstödet (efter många hetsiga diskussioner), med målsättning 
att stödet ska trappas ner över tid. 

Studentlund 
Den viktigaste effekten av obligatoriets avskaffande på Lunds universitet är 
bildandet av Studentlund, ett samarbete som ger ett gemensamt medlemskap i kår, 
nation och Akademiska Föreningen. Studentlund bildades efter långa 
förhandlingar 1 juli 2010. Diskussionerna om samarbete började tidigt 2009, då 
regeringens proposition om obligatoriets avskaffande släpptes. Kårer, nationer och 
Akademiska Föreningen samlades, först för ”terapi-samtal” och för att 
tillsammans hantera den hotande och okända framtiden, något som sedan fortsatte 
i konkreta diskussioner om hur vi tillsammans skulle överleva och säkra 
studentlivet i Lund. Teknologkåren, Doktorandkåren och Smålands nation valde 
att stå utanför. 
Studentlund lanserades under sommaren och tidig höst 2010, med en gemensam 
inskrivningssida och gemensamt tryckt material. När terminens inskrivning var 
över i oktober visade det sig att Lunds studentliv gick starkt genom 
obligatorieavskaffandet: 80 % av studenterna valde att bli medlemmar i det 
gemensamma medlemskapet. Man kan spekulera i vad detta beror på, och två 
saker är nog säkra: Det tog lång tid innan studenterna förstod att obligatoriet var 
avskaffat och skapandet av Studentlund bidrog till att studentorganisationerna 
värvade medlemmar till varandra. Obligatorieavskaffandet innebar därför få 
förändringar i Lunds studentliv. Alla kårer och nationer samt AF lyckades behålla 
sin verksamhet, och till och med utveckla denna med hjälp av det generösa 
ekonomiska stödet från Lunds universitet (som alltså betalades ut utöver 
medlemsavgifterna). Samtidigt gällde samma regler för studenterna som tidigare, 
för att ta del av studentlivet måste man vara medlem, och kontrollerna av 
medlemskapet blev hårdare än tidigare. 

Studentlund styrs av ett stormöte, en beredningsgrupp och en 
kommunikationsgrupp. Arbetet i dessa organ var under verksamhetsåret en 
mycket prioriterad verksamhet, och HTS bidrog med mycket arbete. Det ansågs 
vara mycket viktigt att hålla ihop Studentlund och att hålla alla 
medlemsorganisationer på gott humör. Bildandet av Studentlund innebar inte bara 
höga medlemssiffror utan också att samarbetet mellan kårer, nationer och AF blev 
tätare och kvalitativt bättre än tidigare. Organisationerna lärde känna varandra och 
fördomar undanröjdes därmed. I efterhand visade det sig att kårerna i Lund var 
bland dem som lyckades allra bäst med medlemsvärvningen i landet.



4. Utbildningsbevakning
Utbildningsbevakningen är Humanistiska och teologiska studentkårens 
huvuduppgift. Det sker genom lokalt arbete på institutionerna, arbete gentemot 
område HT och på universitetsövergripande nivå, genom diskussioner med de 
andra studentkårerna inom LUS. 

Studentråden 
HTS tog över Humanistkårens organisation med studentråd. Målet var att det på 
varje institution ska finnas ett studentråd, med representanter från institutionens 
olika kurser. Studentråden sköter den lokala utbildningsbevakningen på 
institutionen, och har kontinuerlig kontakt med prefekt och studierektor. Vid 
behov kontaktar studentrådet kårens presidium för hjälp och stöd, vilket 
framförallt sker när det rör sig om enskilda studentfall eller större diskussioner 
som kräver att kåren lägger ner lite mer tid än studentrådet klarar av själva. 

Under året har vi haft fungerande studentråd på alla institutioner utom historiska. 
Trots ansträngningar lyckades vi aldrig hitta en studentrådsordförande på 
historiska, som ville hålla ihop ett studentråd där. Studentråden fick rätt att själva 
bestämma över sina mötesformer, men de flesta studentråd har haft möte en gång i 
månaden och bestått av kursombud, som studentrådet tillsammans med presidiet 
har valt i kurserna. Studentråden har också haft möjlighet att vara mer öppna och 
bjuda i alla till sina möten, men de flesta har haft en bestämd grupp personer som 
kallats till möten. Varje studentråd har utsett en ordförande och ett 
studerandeskyddsombud, och rätten att utse institutionsstyrelseledamöter 
delegerades till studentråden. Fastställande av valet av dessa gjordes dock av 
kårens styrelse. Under slutet av hösten och början av våren samlades 
studentrådsordförandena till lunchmöten med presidiet, där aktuella frågor 
diskuterades. Framförallt pratade vi om projekt som EQ11 (se nedan) och interna 
saker som kårvalet och Hybrid.

All utbildningsbevakning på KoM-institutionen (instutionen för kommunikation 
och medier) sköttes efter årsskiftet av Lunds samhällsvetarkår. Institutionen är 
delad mellan område HT och Samhällsvetenskapliga fakulteten, där S-fak har flest 
ämnen och flest studenter. För att undvika förvirring för både kårföreträdare och 
studeranderepresentanter valde vi att avtala med Samhällsvetarkåren att de sköter 
allt som rör utbildningsbevakningen på KoM, på det sättet de anser vara bäst.  

Sektionerna 
I den ursprungliga stadgan slogs det fast att kåren skulle vara uppdelad i tre 
sektioner (CTR, hisfil och SOL), med varsin sektionsstyrelse. Dessa 
sektionsstyrelser skulle väljas under kårvalet i mars 2010, men vid valets 
genomförande fanns endast kandidater till sektionsstyrelsen på CTR. Det kunde 
därför inte väljas en sektionsstyrelse på SOL och histfil. Det faktum att CTR var 
den enda sektionsstyrelsen gjorde att utbildningsbevakningen organiserades 
annorlunda på CTR än de andra institutionerna under året. Sektionsstyrelsen, med 
fem ordinarie ledamöter och två ersättare, hade möten en-två gånger i månaden, 
medan kursombuden sammankallades två gånger per termin. Organisationen på 
CTR kom därför att likna det sätt gamla Teologkåren arbetade. Det var inte 



meningen att utbildningsbevakningen skulle organiseras på liknande sätt som 
under Teologkårstiden, men i efterhand hjälpte det förmodligen till att göra 
övergången under kårsammanslagningen enklare. En annan anledningen till den 
enkla övergången är att CTR-sektionen fortsatte hålla kansliet på CTR öppet (se 
mer i senare kapitel). 

Det stod snart klart att organisationen med studentråd skulle fungera bättre för 
HTS än sektionsstyrelser, trots att stadgan förespråkade sektioner. Studentråden är 
mer flexibla än valda sektionsstyrelser, och kan utföra sitt arbete närmare 
studenterna på varje institution, samtidigt som de erbjuder en naturlig gemenskap 
mellan studenter som studerar samma ämnen. Det första FUM-mötet på hösten 
beslutade därför att inte utlysa fyllnadsval till sektionsstyrelserna och betrakta 
CTRs sektionsstyrelse som ett studentråd. Under våren förberedes 
stadgeändringar för att ta bort sektionerna ur stadgan, men en första läsning av 
ändringarna kunde tyvärr inte göras innan verksamhetsåret tog slut. 

Stora frågor under året 
Under verksamhetsåret 2010/2011 diskuterades många stora frågor runt om i 
universitetsvärlden. Här är ett axplock och några kommentarer kring dessa.

Zoologen, inklusive Kungshuset  
Område HT har under många år diskuterat byggandet av ett ”nytt” hus, som har 
gått under arbetsnamnet ”HT-centrum” eller ”Zoologen/Zoofysiologen”. 2014 
kommer fem av områdets sju institutioner (CTR, historia, kulturvetenskaper, 
arkeologi och eventuellt filosofi. SOL och KoM stannar på SOL-centrum) flytta in 
i ett gemensamt hus, närmare bestämt gamla Zoologen/Zoofysiologen precis 
bredvid SOL-centrum. Syftet är att samordna lokalförsörjningen och erbjuda 
bättre och mer samlade lokaler för utbildning och forskning. Arbetet med 
Zoologen-projektet var en av  områdesstyrelsens stora arbetsuppgifter under 
verksamhetsåret. Det praktiska arbetet var delegerat till en styrgrupp (där kårens 
ordförande deltog) samt en referensgrupp och flera arbetsgrupper (bland annat 
inredning och bibliotek). Under höstterminen var diskussionerna om Zoologen-
projektets vara eller icke vara fortfarande levande, och flera informationsmöten 
anordnades av område HT. Dekanerna, tillsammans med arkitekterna och 
projektledningen, var även ute och förde diskussioner med varje institution, där 
även studenter deltog. Den 28 april fattade områdesstyrelsen det slutgiltiga 
beslutet om att genomföra Zoologen-projektet, vilket godkändes av universitetets 
förvaltningschef 3 maj. Detta firades, som sig bör, med bubbel på Grand Hotel. 
Samtidigt startade en namntävling om vad det nya huset ska kallas. 

I slutet av vårterminen 2010 pågick en stor diskussion om huruvida filosofiska 
institutionen ska flytta med till Zoologen. Protesterna var stora från både studenter 
och lärare, som ville stanna kvar i Kungshuset i Lundagård. Områdesstyrelsen 
hade ett extramöte i juni 2010 för att fatta beslut om detta, samtidigt som 
förhandlingar pågick mellan rektor och filosofiska institutionen. Humanistkårens 
sista ordförande (tillika tillträdande ordförande för LUS, Christoffer Ivarsson) och 
HTS tillträdande ordförande (Hanna Gunnarsson) hade också ett eget möte med 
rektor i frågan. Diskussionerna slutade i att rektor tog på sig ansvaret för 
Kungshuset och hyran för detta, mot att område HT placerade en institution där. 
Områdesstyrelsens beslut (där studeranderepresentanterna var oeniga) blev därför 
att låta filosofiska institutionen stanna i Kungshuset så länge rektor betalar hyran, 



men att område HT samtidigt har som målsättning att samla alla institutioner, 
förutom SOL, i samma hus. Zoologen planeras därför så att filosofiska 
institutionen bereds plats. Under en framtida renovering och 
tillgänglighetsanpassning av Kungshuset kommer filosofiska institutionen att 
evakueras till Zoologen. 

Under verksamhetsåret har HTS varit mycket positivt inställda till Zoologen-
projektet och stött projektet i alla dess delar. Kårens representanter har arbetat 
intensivt som ledamot av styrgruppen och aktivt förespråkat projektets tillblivelse 
i diskussioner med institutioner och områdesledningen. Diskussioner har skett 
mellan studentrådsordföranden flera gånger och kåren hade under året ett eget 
möte arkitekterna och projektledningen. Det främsta argumentet för kårens 
postiva inställning har varit möjligheten för bättre studiemiljöer: Fler 
föreläsningssalar och läsplatser, det faktum att föreläsningarna i framtiden 
kommer hållas ett och samma ställe och möjligheten till bättre öppettider och 
service i ett större och gemensamt bibliotek. 

Arkeologen 2014 – nya kårlokaler?
I samband med Zoologen-projektets genomförande kommer område HT att lämna 
flera hus runt om i Lund. Arkeologen, på Sandgatan, är ett av dessa hus. När 
universitetet våren 2010 gjorde en utredning av lokalerna på universitetsplatsen 
markerades Arkeologen som ”studentlokaler”, och detta har HTS tagit fasta på. 
Under våren inleddes därför diskussioner med LU Byggnad om möjligheten för 
HTS att flytta in i Arkeologen 2014, för att få möjlighet till kårlokaler som lämpar 
sig för större samlingar och/eller möjligheten att arrangera fester. Diskussionerna 
hade karaktären av rekognisationer, inga konkreta diskussioner om kvadratmeter 
eller kostnader skedde. Vårt mål var att peta på LU Byggnad och 
universitetsledningen för att aktualisera utredningen om Arkeologens framtid efter 
2014. Eftersom diskussionerna var så lösa togs inte frågan upp i varken styrelsen 
eller FUM (även om diskussionerna inte på något sätt var en hemlighet). Frågan 
om en eventuell kårflytt lämnas därför över med varm hand till kårens kommande 
presidialer och styrelser. 

EQ11, fas 1 
I början av 2011 inleddes första fasen av EQ11, Education Quality 2011, efter 
intensiva förberedelser och diskussioner under höstterminen. EQ11 är ett 
universitetsövergripande projekt som sätter fokus på kvatlitet i grundutbildningen, 
med syfte att identifitera goda lärandemiljöer och sprida goda exempel, men också 
låta fakulteterna göra egna djupdykningar i den egna grundutbildningen.

EQ11 var från början, under hösten, ett mycket omdiskuterat projekt. Det 
uppfattades som svårt och omfattande, och som en stor börda på redan belastade 
fakultetskanslier. Projektet var ett studentinitiativ från början, från LUS presidium 
2008/2009, och HTS kände därför ett extra ansvar för att projektet skulle 
genomföras och bli bra. Många andra kårer var dock mer skeptiska och många 
diskussioner och möten genomfördes på LUS under hösten. 

Område HT genomförde första fasen av EQ11 med stor emfas.Området la ner 
mycket tid på att sammanfatta och minska ner den mycket omfattande 
självvärderings-enkäten och prodekanen för grundutbildning besökte 
institutionerna för att diskutera hur arbetet kunde läggas upp. I institutionernas 



arbetsgrupper deltog studeranderepresentanter hela tiden, något som den centrala 
projektledningen på universitetet ansåg var mycket viktigt. I kårernas diskussioner 
och jämförelser under och efter fas 1 var genomförd, i slutet av våren, framstod 
det tydligt att område HT var en av de fakulteter (eller kanske till och med den 
fakulteten) som tog EQ11 på störst allvar och genomförade arbetet på bäst sätt. 
EQ11-arbetet på område HT genomfördes på ett mycket inkluderande och 
fritänkande, för att inte säga humanistiskt sätt. Kronan på verket i område HT:s 
arbete var ett tvådagars internat i Landskrona i februari. Representanter från 
institutionerna, studentservice-verksamheterna och studeranderepresentanter förde 
där intensiva och övergripande diskussioner kring de teman EQ11 satt upp (bland 
annat internationalisering, studentinflytande och examination). Arbetssättet 
uppfattades som mycket lyckat av deltagarna (en av prefekterna höll tacktal på 
internatmiddagen med orden ”Vi var väl lite skeptiska till det här innan, men nu 
har det visat sig att det här med EQ11 är ju riktigt intressant och trevligt”), och 
vårt arbetssätt inspirerade andra fakulteter. Kårens presidium kunde mycket stolt 
berätta för de andra kårerna om hur vårt arbete planerats och genomförts. Område 
HT kan med gott mod gå in i fas 2 av EQ11, med analys och genomförande, för 
att fortsätta göra förbättringar i grundutbildningen. 

Lärarutbildningen och den nya isntitutionen 
Vid höstterminsstarten 2011 startade Lunds universitet och Högskolan 
Kristianstad en gemensam ny ämneslärarutbildning (med inriktning mot 
”högstadiet” och gymnasiet). Beslut om en ny lärarutbildning och examensrätter 
för denna kom sen höst och tidig vår. Lunds och Kristianstads gemensamma 
ansökan gav högskoleverket huvudbry, och vi fick vänta längre än andra lärosäten 
på våra examensrätter. När dessa väl kom visade det sig att vi lyckats bra inom 
humaniora och samhällsvetenskap men sämre inom naturvetenskap. Planeringen 
av utbildningen hade pågått under en längre tid med mycket intensivt arbete under 
senare delen av våren. När studenterna väl var på plats i slutet av augusti 2011 
fanns fortfarande lösa trådar att diskutera och fatta beslut om. En av stöttepelarna 
och pådrivarna för planeringen av lärarutbildningen har varit område HT:s 
prodekan Ewa Wiberg, och lärarutbildningen var under året ett viktig del av 
områdets strategiska planering, även om arbetet med den nya utbildningen 
mestadels skedde utanför området.  

Då lärarutbildningen genomförs av Lund och Kristianstad tillsammans, 
upparbetade HTS under året nära och mycket goda kontakter med Kristianstad 
studentkår. HTS är den kår som ansvarar för flest studenter inom 
lärarutbildningen2 var det HTS som tog huvudansvaret för planeringen av 
studenternas kårmedlemskap från Lunds sida. Efter många diskussioner landade 
vi i ett gemensamt medlemskap i HTS och Kristianstad studentkår. De fyra 
studeranderepresentantplatserna i NÄLU, Nämnden för lärarutbildningen, 
fördelades enligt rektorsbeslut lika mellan Kristianstad och Lund, och de två 
lundaplatserna fördelades första gången genom beslut av LUS presidium efter 
nomineringar av de involverade kårerna (i framtiden lär dessa platser fördelas 
genom beslut av de tre involverade lundakårerna tillsammans: HTS, 
Naturvetarkåren och Samhällsvetarkåren). Vi arbetade även med en gemensam 
rättighetslista för lärarutbildningen. 

2 Ingångsämnena hösten 2011 var samhällskunskap (hbg), historia (hbg), svenska (hbg), engelska (hbg), 
biologi (krst), matematik (7-9) (krst) och hemkunskap (krst). 



I samband med planeringen av lärarutbildningen inrättade område HT en ny 
institution, institutionen för utbildningsvetenskap, placerad i Helsingborg. 
Helsingborg blev också orten där de flesta ingångsämnen placerades (se fotnot 2), 
efter förhandlingar mellan lärosätena. För HTS del innebar det att vi under våren 
2011 fick lära känna Helsingborg och Campus, bland annat genom möten med 
studentorganisationerna där. Institutionen för utbildningsvetenskap ansvarar för de 
utbildningsvetenskapliga kurserna inom lärarutbildningen, men hade inte några 
egna studenter under verksamhetsåret och ingen institutionsstyrelse. 

Kompetensarbetet 
HTS deltog, genom vice ordförande, aktivt i arbetsgruppen för ”generella 
kompetenser”, som område HT:s studievägledning och arbetslivskoordinator 
ansvarade för. Generella kompetenser är de kompetenser studenterna tillgodogör 
sig under utbildningen, som inte alltid direkt kan härledas till det enskilda ämnet, 
utan till studierna av humanioria och teologi i stort. Generella kompetenser som 
identifierats är förmågan att till exempel analysera, sammanfatta, göra muntliga 
och skriftliga presentationer, samordna, leda projekt, arbeta efter deadlines och 
kommunicera gentemot olika målgrupper. Arbetsgruppen arrangerade 
föreläsningar och workshops för lärare på området, och arbetade med att ta fram 
en kompetensportfölj som studenterna kan använda. Kompetensarbetet ligger väl i 
linje med det arbete som Projekt Athena gör, och kåren var därför angelägna om 
att delta i även områdets arbetsgrupp. 

Dekanvalet 
1 januari 2012 kommer område HT:s nya dekaner tillträda. HTS ordförande 
deltog därför som adjungerad i områdes valberedning under senare delen av 
våren. Tidigt i valberedningens arbete visade det sig att alla fyra dekanerna (dekan 
och tre prodekaner) ville ställa upp för omval, något som uppskattades av kårens 
studeranderepresentanter i facknämnderna. Precis innan sommarsemestern fick 
dock prodekanen för grundutbildning tillika hedersmedlem i HTS (egentligen 
gamla Humanistkåren), Ewa Wiberg, erbjudandet att bli prorektor för Lunds 
universitet. Valberedningen fick därför fortsätta arbeta med frågan om en ny 
kandidat för posten som prodekan för grundutbildning.  

Fronesis - ”autonomipropositionen” 
I juni 2010 beslutade riksdagen om propositionen ”En akademi i tiden – ökad 
frihet för universitet och högskolor”, allmänt kallad ”autonomipropositionen”. 
Propositionen ledde till många och långa diskussioner på universitetet, under 
arbetsnamnet ”Fronesis”, om hur universitetet skulle ta tillvara möjligheten att på 
egen hand fatta beslut om sin egen inre organisation. Diskussionerna om Fronesis 
föranledde startandet av ordförandekollegiemötena (OK) på LUS. Fronesis var 
något som vi alla snabbt behövde förstå och ta ställning till, innan det lades lite på 
is under våren och tempot saktades ner efter påtryckningar från fakulteterna och 
dekanrådet. Fronesis delades upp i sex delprojekt, där Fronesis 1 (”styrning och 
organisation”) och Fronesis 3 (”studentinflytande”) diskuterades mest av kårerna. 
Väldigt få beslut fattades under verksamhetsåret, medan det hölls desto fler 
hearings och seminarier, som HTS ordförande ofta deltog på. 

Doktorandanställningar 
En av det samlade kårkollektivets största segrar under året var frågan om 
anställning av doktorander och avskaffande av utbildningsbidragen. Då HTS inte 



representerar doktorander (den enda kår som representerar grund- och 
forskarstudenter är TLTH, övriga doktorander tillhör Doktorandkåren), var detta 
en fråga som vi inte var direkt involverade i, men ändå följde nära då det var en 
stor fråga för studeranderepresentanterna i universitetsstyrelsen. Avskaffandet av 
utbildningsbidragen innebar en väsentlig höjning av anställningstryggheten för 
universitetets doktorander. 
 



5. Organisationen HTS
En öppen organisation 
Som tidigare nämnts ställdes kårerna inför stora förändringar i och med 
obligatoriets avskaffande. De två största utmaningarna var informationsarbetet 
och medlemsvärvningen. Vi kunde tidigt konstatera att kårerna behövde lära sig 
att vara mer öppna organisationer och göra det lättare för studenterna att ta reda på 
vad vi gör, var vi finns och kunna kontakta oss. 

Informationsarbete 
Informationsarbetet var en prioriterad arbetsuppgift under året. Både 
kårsammanslagningen och obligatorieavskaffandet krävde en satsning på 
information om kårens arbete. Vi la ner mycket tid på att göra en ny hemsida, gå 
igenom institutionernas hemsidor för att uppdatera information och namn och 
förklara för institutionernas personal hur det fungerar med terminsräkningar. 
Tillsammans med en student med formgivningskunskaper gjorde vi en allmän 
affisch, med information som inte utdateras. Tanken är att denna alltid ska sitta 
uppe på institutionerna för att ge studenterna information om vad kåren gör. 
Under sommaren lanserades även Studentlundshemsidan (www.studentlund.se) 
vars syfte var att all information om studentorganisationerna ska vara samlat på ett 
enda ställe. 

Ett öppet kårkansli 
Tidigt under överlämningsarbetet och byggandet av den nya organisationen 
bestämde vi att HTS kårkansli skulle vara öppet så mycket som möjligt. Kansliet 
på SOL skulle vara en plats dit studenterna ska kunna komma och ställa frågor, bli 
medlemmar, äta lunch, plugga och bara hänga. Kårkansliet gjordes därför om för 
att vara inbjudande och trevligt. Det kan konstateras att kårkansliet under året var 
väldigt välbesökt och att många studenter, både aktiva och ”vanliga” studenter, 
gärna åt lunch och pluggade på kansliet. Kansliets tre rum döptes efter 
humanistkårens sista presidium: Roslundska arkivet, Ivarssonska biblioteket och 
Alexiska kuddrummet. Kuddrummet blev ett begrepp och en plats studenterna 
refererade till, och ett rum som nästan ständigt var fyllt av slappande, ätande, 
sovande eller hängande studenter. I kuddrummet flyttade även kårens maskotar 
Hugh och Theo in. Maskotarna är två sjökor av plysch, som köptes in under ett 
anfall av studentikosighet3. Sjökorna i plysch blev mycket uppskattade under året, 
nästan kultförklarade. 
Det öppna kårkansliet bidrog dock till en inte helt bra arbetsmiljö för presidiet. 
Det var nästan alltid folk på kansliet, vilket såklart påverkar möjligheten att arbeta 
i lugn och ro. En ambition fanns att ha stängt på fredagar, något som vi tyvärr inte 
lyckades upprätthålla så mycket som vi hade behövt och velat under året.  

T-kansliet 
Under tidig höst fattades beslut om att gamla Teologkårens kansli skulle 
bemannas under lunchtid, och den valda sektionsstyrelsen arvoderades för detta, 
med samma summa som tidigare Teologkåren haft för sin arvodering: en 

3 Sjöko heter på engelska ”manatee”, och Hugh Manatee blir snarlikt ”humanaties”, alltså humaniora. Den 
andra sjökon fick således heta Theo, efter teologi. 



halvtidsarvodering delades på fem personer. Under hösten fungerade öppettiderna 
bra, men under våren var flera personer tvungna att lämna uppdraget och nya 
valdes. I slutet av våren gjorde studentrådet på CTR en utvärdering som visade att 
det inte kändes lönt att ha kansliet på CTR öppet, då det var relativt få studenter 
på besök och svårigheter för de arvoderade att faktiskt hinna med sitt uppdrag. T-
kansliet stängdes därför i och med verksamhetsårets slut. Kontoret blev då en del 
av studenternas lunchrum på CTR. 

HTS demokratiska struktur 
Fullmäktige 
Kårfullmäktige är kårens högsta beslutande organ. I och med 
kårsammanslagningen 1 juli 2010 höll de två dåvarande kårerna ett gemensamt 
kårval i mars 2010, vars resultat fastställdes av en gemensam valnämnd 26 mars. 
HTS Fullmäktige består av 21 ledamöter och max 5 ersättare. I början av 
verksamhetsåret fanns en vald ersättare. Närvaron på kårfullmäktige var under 
verksamhetsåret relativt låg, och i slutet av våren hade flera möten problem med 
beslutsmässigheten och det sista planerade fullmäktigemötet ställas in. 
Fullmäktige höll fem protokollförda möten under året (plus ett valfum), varav ett 
inte var beslutsmässigt. Trots att fullmäktige är kårens högsta beslutande organ 
hade presidiet ofta tidsnöd när det gällde handlingar till fullmäktige, då andra 
saker  (ofta studentråd, kansliet och externa samarbeten) prioriterades högre. 
 
Styrelsen 
Styrelsen är kårens verkställande organ, och består av fem ledamöter utöver 
presidiet. Två avhopp skedde under året, och två nyval gjordes därför av 
fullmäktige. Styrelsen hade tio protokollförda möten under året. Styrelsen har haft 
som uppgift att fastställa beslut om studentrådsordföranden och 
institutionsstyrelseledamöter, samt fört diskussioner kring kårens verksamhet. 
Flera styrelseledamöter har haft stora uppdrag inom kåren vid sidan om sina 
uppdrag i styrelsen, bland annat som projektledare för Hybrid och sexmästare. 

Utskotten 
HTS har under året haft intentionen att ha tre utskott: utbildnings- och 
studiesocialt utskott samt sexmästeriet. Tvyärr har varken utbildningutskottet eller 
studiesociala utskottet fungerat särskilt väl, även om det har funnits ett fåtal aktiva 
som har visat intresse för utskotten. En bidragande orsak till att utskotten inte har 
fungerat är att presidiet och styrelsen inte har haft möjlighet att stödja utskottens 
medlemmar och de ordförande som val-fummet valde i tillräckligt hög grad. 
Sexmästeriet har dock gjort ett stort och utmärkt jobb och varit involverade i både 
novischverksamheten, Hybrid och Projekt Athena. 

Evenemang och arrangemang 
Kåren har under året arrangerat ett antal olika arrangemang, både återkommande 
sedan tidigare och nya arrangemang som förhoppningsvis kommer att återkomma 
under kommande år. Bland de nya arrangemangen finns två som bör lyftas fram 
extra mycket eftersom de var väldigt framgångsrika: novischverksamheten och 
Humanifestivalen. 

Många av de enskilda arrangemangen har utvärderats specifikt, se bilagor. 



Novischverksamheten
Novischverksamheten, som arrangerades i början av höstterminen och i början av 
vårterminen, var en av HTS stora nya satsningar som en ny studentkår. Under 
verksamhetsåret 2009/2010 inlämnades ett äskande på ekonomiskt stöd från 
område HT för mottagningsverksamhet, och planeringen för novischverksamheten 
började under senvåren 2010. Till hjälp i planering och genomförande av 
verksamheten arvoderades två novischamiraler. Novischaktiviteterna arrangerades 
under två veckor i början av terminen och innehöll olika aktiviteter med syfte att 
välkomna nya studenter som studerar humaniora och teologi och locka till 
medlemskap i kåren och aktivitet inom studentlivet. Novischveckorna var också 
den första stora aktiviteten där den nya kåren syntes och gjorde reklam för sig, 
vilket inte gjorde novischverksamheten viktig för välkomnande och rekrytering av 
medlemmar, utan även för att etablera kårens namn och ”varumärke”.
 
Novischverksamheten blev en otroligt stor succé, bättre och större än vi någonsin 
hade kunnat hoppas på. Första dagen på höstens novischverksamhet samlades 80 
novischer i sal A121 på SOL, och vi var bubbliga av lycka av att se så många 
deltagare! Det är nog på sin plats att konstatera att novischverksamheten var en av 
de viktigaste faktorerna för framgången för den nya kåren, både internt och 
externt. 

Arbetsmarknadsdagen Hybrid
Hybrid är arbetsmarknadsdagen för samhällsvetare, humanister och teologer. 
Dagen arrangerades i mars 2011 tillsammans med samhällsvetarkåren, för andra 
året i rad. Detta året flyttades arrangemanget från SOL till AF-borgens stora sal 
och det trycktes upp olika former av marknadsföringsmaterial för att på så sätt ge 
dagen mer uppmärksamhet. Hybrid lockade ett tjugotal utställare och några 
föreläsare. Vi insåg under arbetet med Hybrid hur svårt det är locka större företag 
till en arbetsmarknadsdag för humanistteologer och samhällsvetare. Vi måste i 
framtiden lägga ner mycket mer tid och kraft på att förklara varför företag och 
organisationer ska komma till Hybrid! Från HTS sida planerades Hybrid av en 
arvoderade projektledare, medan Samhällsvetarkåren la upp sin del av arbetet på 
ett delvis annat sätt. Hybrid finansieras bland annat av ett bidrag från område HT 
och av inkomster från utställningsavgifter, 

Hybrid blev detta året en riktigt bra arbetsmarknadsdag, men det finns fortfarande 
mycket kvar att göra. Framförallt måste fler företag vilja vara med som utställare, 
ett arbete som kårerna måste fortsätta satsa på. 

Humanifestivalen
Humanifestivalen arrangerades första gången i maj 2010, vid Vita scenen i 
Stadsparken, med Projekt Athena som huvudarrangrör. Förebilden kan ha varit 
”humhum i parken”, en novischaktivitet hos Projekt Athena Uppsala. Syftet var i 
huvudsak att göra något stort och ha roligt tillsammans! Första humanifestivalen 
lockade runt 500 personer under en hel dag i Stadsparken. Programmet bestod av 
en rad olika band, men även av kringarrangemang som grafittimålning. Det var en 
fin och solig dag och många kom till Vita Scenen för vanligt parkhäng och mys. 
Förberedelsearbetet var intensivt och vi lärde oss mycket om hur det är att 
arrangera en musikfestival. Finansiering bestod till stor del av ett bidrag från en 
nystartad fond hos Akademiska Föreningen, bidrag från fackförbundet DIK och 
Folkuniversitetet. Även kåren bidrog med inköp av olika saker. Humanifestivalen 



blev en succé, och kommer förhoppningsvis arrangeras fler gånger framöver, 
kanske som kårens och Projekt Athenas stora årsarrangemang, istället för 
exempelvis en bal. 

Kårvalet
Kårvalet hölls i april. HTS och Samhällsvetarkåren samarbetade med ett 
gemensamt internetbaserat valsystem och gemensamma affischer för 
marknadsföring. Vi försökte under senhösten och tidig vår få till stånd ett 
gemensamt kårval med flera kårer i Lund, men lyckades inte med detta. Det fanns 
ett visst intresse, men de praktiska svårigheterna betraktades som för stora. 
Kårfullmäktige fattade beslut om att inte utlysa kårval till sektionsstyrelser, trots 
att detta slås fast i stadgan, då vi inte haft några sektionsstyrelser under året (se 
diskussionen om sektioner tidigare), utan bara till kårfullmäktige. Målet för 
kårvalet var att höja valdeltagandet, vilket vi lyckades med. Valdeltagandet blev 
8,2 %, att jämföra med förra året 3,7 %. Det nådde tyvärr inte upp till 
valnämndens mål på 10 %, men vi kom en bra bit på vägen. Det uppfattades som 
bra att ha kårval samtidigt som Samhällsvetarkåren, även om förberedelsearbetet 
(framförallt med det internetbaserade systemet) inte fungerade helt smidigt, något 
som måste förbättras till nästa år. Kårvalet genomfördes med både pappersröster 
och internetbaserat, där pappersrösterna (lite förvånande) var i övervägande 
majoritet. Vi marknadsförde valet med hjälp av affischer, sociala medier 
(facebook) och mejl till alla medlemmar. 

Övriga mindre arrangemang (värda att nämnas) 

Terminsstartsmingel 
Precis i början av terminen, i slutet av augusti, arrangerade HTS ett 
terminsstartmingel. Vi bjöd in aktiva, representanter från nationer och AF, 
dekanerna och tjänstemän på kansli HT för att visa upp vårt ommöblerade och 
nystädade kårkansli, samt etablera den nya kårens namn och presidium inför 
främst kansli HT och dekanerna. Minglet var alkoholfritt och sexmästeriet 
tillagade fantastiska snittar, och det hela var mycket uppskattat. 

Tack, frukost 
Istället för en stor aktivasittning arrangerade HTS i början av juni ”tack, frukost”, 
en brunch för aktiva medlemmar på gräsmattan utanför SOL. Brunchen var 
uppskattad och både enklare och billigare än en stor sittning, även om inte alla 
aktiva hade möjlighet att komma. 

Nationella humanistteologdagen 
16 mars infaller Nationella humanistdagen, ett initiativ från Projekt Athena för att 
fira det fantastiska i att vara humanist. I Lund inkluderade vi alla kårens 
medlemmar och döpte om dagen till ”nationella humanistteologdagen”. Projekt 
Athena bjöd på tårta och kaffe i SOLs foajé, arrangerade ”kasta in en humanist på 
arbetsmarknaden”, tillverkade piñatas (även kallat ”enorma papier-maché-ägg”), 
utmanade på frågesport och uppmanade till underskrift på brev till 
arbetsmarknadsministern. Tårtkalas arrangerades på flera andra orter runt om i 
landet, och kommunikation skedde via sociala medier (bambuser). 



Sillorden
Sillorden är en sillmiddag för gamla presidialer i Lunds humanistkår (samt 
Teologkårens sista presidialer) och Samhällsvetarkåren. Syftet med middagen är 
att få träffas under trevliga och avslappnade former, och erbjuda en plattform för 
erfarenhetsutbyte och kontakter med företrädare flera år tillbaka. Sillorden 
arrangerades i slutet av juni med stor uppslutning! 

Lunära högtiden
Lunära högtiden arrangerades inte under verksamhetsåret. Lunära högtiden är en 
festlighet som firar HTS (tidigare Humanistkårens) donerade mark på månen samt 
planera den framtida migrationen. Middagen hålls för aktiva inom HTS och 
LUNA, Lunds naturvetarkår, och ska arrangeras av den lunära förvaltningen, med 
månbasen i spetsen tillsammans med motsvarande på LUNA. Enligt traditionen 
ska festligheten arrangeras vid fullmåne.

Examenshögtiden 
Område HT:s examenshögtid arrangerades i början av oktober. Kåren deltog i 
paneringsarbetet och bidrog med funktionärer vid minglet efteråt (funktionärerna 
arvoderades av kåren med 100 kr/timme, något som egentligen borde vara 
områdets uppgift). Ordförande håller även ett tal till examinanderna. 
Planeringsarbetet tog mycket tid det här året, eftersom vi bråkade med Lunds 
universitets kongresscentrum om huruvida vi får köpa egen dryck och mingelmat, 
en fråga som måste lösas inför kommande examenshögtider. Examenshögtiden 
var mycket välbesökt och är nu en etablerad händelse på området. 

Ekonomi 
För deltaljerad överblick av HTS ekonomi 2010/2011, se kårens ekonomiska  
bokslut.  

Humanistiska och teologiska studentkåren hade vid verksamhetsårets slut en 
mycket stark ekonomi. Det slutgiltiga resultatet blev ett överskott på 600 000 kr, 
egentligen alldeles för stort för en ideell förening. Anledningen till det stora 
överskottet var till stor del det ekonomiska bidrag som Lunds universitet betalade 
ut till kårerna, där HTS fick totalt 1,2 miljoner (600 000 kr per termin). 
Sparsamhet i kombination med fler medlemmar än prognosticerat, bidrog också 
till resultatet. Då inkomsterna i framtiden är mycket osäkra, är det viktigt för 
kåren att vara ansvarsfulla vad gäller ekonomin, ha god budgetuppföljning och 
hela tiden tänka strategiskt kring olika satsningar. 

Inför verksamhetsåret valde tidigare Humanistkåren att inleda ett samarbete med 
Teknologkåren, där HTS köper bokföringshjälp från TLTH (till 
självkostandspris). HTS bokföring har under året gjorts av TLTH:s ekonom, på 
plats på HTS kårkansli. Detta har sparat mycket tid och bekymmer, och gjort att vi 
vid årets slut hade en komplett bokföring och direkt kunde göra ett bokslut, vilket 
har visat sig vara svårt (för Humanistkåren) tidigare. 



6. Världen utanför, våra samarbetsorgan
Projekt Athena 
Projekt Athena startades 2009 av Christoffer Ivarsson, dåvarande ordförande på 
Lunds humanistkår, med stöd från fackförbundet DIK. Projekt Athena är ett 
nationellt studentinitiativ för att uppvärdera humaniora med lokala projektgrupper 
på de stora lärosätena i Sverige. Projektgruppen i Lund leds av en projektledare, 
som under verksamhetsåret var kårens vice ordförande Jonna Engström. Projekt 
Athena Lund var under året den starkaste projektgruppen i landet. Projekt Athenas 
projektledare har skrivit en egen verksamhetsberättelse, men framförallt två saker 
kan tas upp när det gäller Projekt Athenas relation till HTS: rekryteringen och 
organisationsformen. 

Projekt Athena Lund har varit en viktig samarbetspartner för HTS när det gäller 
rekrytering av studeranderepresentanter. Många aktiva har kommit till kåren via 
Projekt Athena, och vid sidan om sin Athena-aktivitet även suttit i studentråden. 
Måndagsmötena med Athena-gruppen har varit en möjlighet för kåren att 
informera om saker som också rör kåren, till exempel Hybrid och EQ11. 

Under året har diskussoner kring Projekt Athenas organisationsformer förts, på 
initiativ från kårens ledning. Projekt Athena har sedan starten haft en mycket lös 
organisationsform, utan varken styrelse eller budget. Framförallt avsaknaden av 
egen ekonomi och oklarheten kring finansieringen av de arrangemang Projekt 
Athena vill göra, föranledde stora diskussioner som slutade i att stadgar skrevs 
och ett organisationsnummer införskaffades, för möjlighet att söka ekonomisk 
finansiering på egen hand i framtiden. Ett ytterligare organisatoriskt beslut var att 
projektledaren inte bör vara en av kårens presidialer, då arbetsbelastning annars 
blir för stor. 

Se i övrigt Projekt Athena Lunds egen verksamhetsberättelse.

Lunds universitets studentkårer, LUS 
LUS är HTS viktigaste externa part och samarbetsorgan, där alla kårerna i Lund 
träffas och arbetar med central utbildningsbevakning tillsammans. Under 
2010/2011 genomgick LUS en mycket omfattande omorganisation4, samtidigt 
som alla kårer i Lund återigen gick med i LUS. Omorganisationen trädde i kraft 
vid årsskiftet, och LUS var därför en något virrig organisation under året, på 
hösten under avveckling och på våren under uppbyggnad. Under hösten infördes 
ett ordförandekollegium (OK), en diskussiongrupp för kårernas presidialer. I OK 
fördes diskussioner om stora projekt som var pågång på universitetet (framförallt 
EQ11 och Fronesis/autonomiarbetet) samt gemensamma ställningstaganden kring 
exempelvis Studentlund och kårstödet. HTS hade under året god kontakt med 
LUS, framförallt eftersom Humanistkårens tidigare ordförande under året var 
ordförande för LUS. 

 

4 LUS styrelse gick från att vara ett representantskap till att bli valberedd, och LUS ting gick från att vara 
sammansatt av mandat från de olika kårerna till att bestå av en representant från varje kår med viktat 
röstantal, förutom valtingen som ser ut som tidigare. Kommittéerna avskaffades och fokusgrupper infördes. 



Studentlund 
Studentlund har under året varit ett mycket viktigt samarbete. Studentlund 
bildades efter långa förhandlingar 1 juli 2010, med syfte att garantera ett högt 
medlemsantal efter obligatoriets avskaffande genom att samarbeta i ett gemensamt 
medlemskap (i likhet med hur det såg ut innan obligatorieavskaffandet). 
Studentlund har under året haft en beredningsgrupp och en kommunikationsgrupp, 
samt stormöten ungefär en gång i månaden. HTS ordförande deltog som 
kårrepresentant i beredningsgruppen och HTS hade därför god insyn i 
Studentlunds arbete och diskussioner. De stora diskussionerna inom Studentlund 
var på hösten marknadsföring och medlemssiffrornan (som hamnade på smått 
fantastiska 80 %) och på våren hur samarbetet ska hållas ihop och eventuellt 
stärkas och utvecklas. HTS har under året haft en positiv bild av 
studentlundssamarbetet, men relativt ofta träffat studenter som varit negativa till 
nationsmedlemskapet. 

Lundagård 
HTS har under året haft ett synnerligen gott samarbete med tidningen Lundagård, 
som ägs av kårerna genom LUS. Kåren och dess företrädare har figurerat i 
intervjuer många gånger, både i egenskap av kårrepresentanter och privatpersoner. 
Vi har bidragit med krönika till LUS-sidan och egna debattartiklar. Samarbetet har 
byggt på ömsesidigt förtroende, HTS har tipsat Lundagård och Lundagård har 
ringt oss för kommentarer och förklaringar, och vi har levt med devisen ”om du är 
snäll mot Lundgård är Lundagård snäll mot dig”.  

Lundagård var under året en av de få stridsfrågorna som fanns mellan kårerna i 
Lund, där stora diskussioner fördes om synen på styrningen, budgeten, presstödet, 
en medlemsundersökning som gjordes och distributionen. I ordförandekollegiet 
diskuterades på ett olyckligt sätt även det redaktionella innehållet, något som 
kårerna absolut inte har med att göra. 

Sveriges Förenade Studentkårer, SFS
SFS är Sveriges studentkårers nationella samarbetsorgan, med uppgift att bedriva 
nationell utbildningsbevakning. Som en del av sin verksamhet arrangerar SFS 
utbildningsdagar varje termin och sitt högsta beslutande organ varje vår. Kårens 
presidium deltog i utbildningsdagar både under hösten och våren. HTS deltog 
aktivt i UA:s (”Universitetsalliansens”) arbete inför SFS-FUM, där vi diskuterade 
motioner och de personval som skulle ske på SFS-FUM. HTS hade även en 
representant på plats på SFS presidiehearing i Uppsala. SFS-FUM arrangerades i 
Örebro, och det var länge osäkert hur många representanter vi skulle få, då SFS, 
precis som så mycket annat, gjorde omorganisationer under året och SFS-FUM 
krymptes till ett mycket mindre arrangemang. HTS fick till slut två mandat till 
FUM, och deltog med två ordinarie och två suppleanter.  



Underskrifter 
Denna verksamhetsberättelse är inlämnad av styrelsen 2010/2011 

Hanna Gunnarsson 
kårordförande 10/11

Jonna Engström 
vice kårordförande 10/11 

Kajsa Bergman
styrelseledamot 

Pontus Håkansson 
styrelseledamot 

Christina Roeser 
styrelseledamot 

Christoffer Sandström 
styrelseledamot

Hannah Maria Skoglund 
styrelseledamot 

 



Bilagor 
1. Förtroendeuppdrag och studeranderepresentanter
2. Viktiga beslut fattade under året

 3. Projekt Athenas verksamhetsberättelse
4. Bokslut och sammanställning av arrangemang: 
- novischaktiviteterna
- Hybrid
- kårvalet
- humanifestivalen
5. Medlemsstatistik 
6. Presidieförteckning Humanistkåren och Teologkåren



bilaga 1 

Kårordförande Hanna Gunnarsson
Vice kårordförande Jonna Engström
Fullmäktiges mötesordförande Christian Stråhlman
Fullmäktiges vice mötesordförande Johan Thorstensson
Fullmäktiges sekreterare Johan Svantesson Sjöberg
Fullmäktiges vice sekreterare Gabriel Persson
Kårstyrelseledamöter (5) Fredrik Westman t.o.m. 20/10 

Hannah Billing t.o.m. 7/12 
Pontus Håkansson
Christina Roeser 
Kajsa Bergman
Hannah Maria Skoglund fr.o.m. 20/1
Christoffer Sandström fr.o.m. 20/1 

Ordförande för utbildningsutskottet Daniel Strömholm t.o.m. September
Ledamöter av utbildningsutskottet (8) Marcus Hothar

Johannes Ankarbranth 
Christoffer Sandström 
Clas Lohman
Hannah Billing t.o.m. 7/12 
Helena Eriksson
Magdalena Kjessler 
Viveqa Rosengren

Ordförande för studiesociala utskottet Helena Eriksson
Ledamöter av studiesociala utskottet (8) Christoffer Sandström

Clas Lohman 
Viveqa Rosengren

Ordförande för kalaseriet/sexmästare Hannah Skoglund 
Ledamöter av kalaseriet (8) Ellen Hedin

Magdalena Kjessler
Frida Petersson 
Henrik Ullstad 
Marcus Hothar 
Jonas Berg 
Emmanuel Jönsson (FUM 1)
Emil Tingström (FUM 1) 

HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA STUDENTKÅREN

 VID LUNDS UNIVERSITET 

Förtroendevalda
Uppdaterad 2010-11-25 

2010/2011
Presidiet



Studentrådsordföranden historia Henrik Ullstad (ht 2010) 
arkeologi Kristoffer Brink 
CTR Hannah Maria Skoglund 
SOL Oskar Jansson (t.o.m. februari)

Aili pettersson Peeker och Aron Johansson (fr.o.m. 
februari) 

filosofi Sam Leissner 
           kulturvet. Viktor Adell 

Institutionsstyrelseleda. historia Henrik Ullstad, Anna Malinowski 
Marcus Hothar (supp) 

arkeologi Stella Macheridis (t.o.m. februari), Emma Maltin
Clara Alfsdotter (fr.o.m. februari) 

CTR Christina Roeser, Clas Lohman (supp) 
SOL Aron Johansson, Oskar Hassby 

Aili Pettersson Peeker (supp) 
filosofi Andreas Sander (t.o.m. februari), Simon Rosenqvist

Vanessa Andersson (fr.o.m. februari)  
kulturvet. Love Bonnier (t.o.m. december), Lovisa Andersson 

(t.o.m. december), Henrik Ullstad (fr.o.m. januari) 
Josefine Waldenström (fr.o.m. januari)

KoM Hanna Gunnarsson (t.o.m. 1/1 2011) 
Därefter ansvarade Samhällsvetarkåren för 
utbildningsbevakningen på inst. för kommunikation 
och medier. 

Ledamöter av konstitutionsrådet (2) 
(2010-07-01 – 2012-06-30) Filip Alexis 

Christoffer Ivarsson
Ledamöter av konstitutionsrådet (2) 
(fyllnadsval t.o.m. 2011-06-30) Lisa Andersson 

Johan Thorstensson

Sakrevisor Gabriel Persson 
Ersättare för sakrevisor Johan Thorstensson 
Ekonomisk revisor Ulf Christiansson Revision AB
Valberedningens ordförande Helena Eriksson (fr.o.m. mars) 
Valberedningen, ledamöter Caroline Boström (fr.o.m. mars) 

Viktor Adell (fr.o.m. mars)
Ale Pålsson (fr.o.m. mars)
Anton Alving (fr.o.m. mars)

Valnämndens ordförande Hanna Stenfeldt (fr.o.m. januari)
Valnämnden, ledamöter Oscar Johansson (fr.o.m. januari)

Christina Roeser (fr.o.m. januari)
Månbas Christian Stråhlman 
Spelledare Marcus Hothar
Lekledare Ellen Hedin
Heraldicus Filip Alexis 

Ellen Hedin 



Ledamöter av SFS fullmäktige (2) Hannah Maria Skoglund (fr.o.m. mars)
Filip Alexis (fr.o.m. mars)

Suppleanter av SFS fullmäktige (2) Hanna Stenfelt (fr.o.m. mars)
Sam Leissner (fr.o.m. mars)

LUS, Lunds universitets studentkårer 
Fr.o.m. 1/1 2011 bestod HTS representanter i LUS organ av följande personer. 1/1 2011 
gjordes LUS organisation om. Tingets och styrelsens sammansättning förändrades och  
kommittéerna avskaffades. 

Ledamöter av LUS ting (1+1) Hanna Gunnarsson (ordinarie), t.o.m. maj 
tillika Karnevalsorganet Hannah Maria Skoglund (ordinarie), fr.o.m. maj

Jonna Engström (suppleant), t.o.m. maj 
Sam Leissner (suppleant), fr.o.m. maj 

Ledamöter av LUS valting (5+5) Sam Leissner
samtliga fr.o.m. mars Jonna Engström

Kajsa Bergman
Filip Alexis 
1. Marcus Hothar (supp)
2. Christina Roeser (supp)
3. Hanna Stenfelt (supp)
4. Magdalena Kjessler (supp) 
 

Ledamöter av LUS valberedning (1+1) Caroline Boström (ordinarie) (fr.o.m. mars) 
vakant (suppleant) 

2010-07-01 – 2011-01-01 – samtliga valda entledigas i samband med LUS omorganisation

Ledamöter av LUS ting (5) Filip Alexis 
Hanna Gunnarsson 
Jonna Engström
Magdalena Kjessler
Frida Petersson t.o.m. september  
Hannah Skoglund 

Suppleanter av LUS ting (5) Pontus Håkansson
Christina Roeser

Ledamöter av karnevalsorganet (4) Frida Petersson t.o.m. 17/1 
 Magdalena Kjessler

Hanna Gunnarsson 
Filip Alexis

Suppleanter av karnevalsorganet (4) Hannah Skoglund
Jonna Engström

Ledamot av LUS styrelse Jonna Engström
Suppleant av LUS styrelse Hanna Gunnarsson
Ledamot av LUS valberedning 
(mandatperiod oktober – september) Frida Petersson t.o.m. 17/1  

Caroline Boström fr.o.m. 17/1 
Suppleant av LUS valberedning 
(mandatperiod oktober – september) Filip Alexis 



Ledamot av LUS JL-kommitté Kajsa Bergman
Suppleant av LUS JL-kommitté vakant
Ledamot av LUS S-kommitté Fredrik Westman t.o.m. 20/10
Suppleant av LUS S-kommitté Johannes Ankarbranth
Ledamot av LUS U-kommitté Daniel Strömholm t.o.m. 19/11 
Suppleant av LUS U-kommitté Hannah Billing t.o.m. 7/12 
Ledamot av LUS KORK-kommitté Jonna Engström
Suppleant av LUS KORK-kommitté Daniel Strömholm t.o.m. 19/11
Ledamot av LUS UL-kommitté Hanna Gunnarsson 
Suppleant av LUS UL-kommitté Jonna Engström 
Ledamot av LUS CHSK-kommitté Jonna Engström 
Suppleant av LUS CHSK-kommitté vakant

Övriga samarbetsorgan/externa organ 

Ledamot av AF:s överstyrelse Frida Petersson t.o.m. 17/1 
Suppleant av AF:s överstyrelse Hanna Gunnarsson 
Ledamot av TRF:s stämma Magdalena Kjessler
Styrelsen för humaniora och teologi (3) Hanna Gunnarsson 

Caroline Boström 
Lisa Andersson 

HT-styrelsens arbetsutskott (2) Hanna Gunnarsson
Caroline Boström 

Grundutbildningsnämnden (3) Daniel Strömholm t.o.m. 19/11 
Jonna Engström 
Frida Petersson t.o.m. 17/1
Magdalena Kjessler fr.o.m. 17/1 
Sam Leissner fr.o.m. mars 

Forskarutbildningsnämnden Magdalena Kjessler
Ledamot av Lärarförslagsnämnden Viktor Z Hahn
Suppleant av Lärarförslagsnämnden Kajsa Bergman 
Ledamöter av Infrastrukturstyrelsen (2) Fredrik Westman t.o.m. 20/10  
Styrelsen nedlagt 2011-01-01 Jonna Engström t.o.m. 1/1 
Ordinarie kursplanegranskare Daniel Strömholm 
Ytterligare kursplanegranskare Kristoffer Brink fr.o.m. mars 
Suppleant för kursplanegranskare Frida Petersson t.o.m. 17/1 
Referensgruppen för HT-biblioteken Christoffer Sandström 

Anställda/arvoderade förtroendevalda 2010/2011

Presidiet Hanna Gunnarsson (heltid, 12,5 månader)
Jonna Engström (heltid, 12,5 månader) 

Hybrid Kajsa Bergman (heltid, 2 månader) 

Novischeriet ht 10 Gustav Palmgren (hel månads arvodering) 
Daniel Strömholm (hel månads arvodering) 



Novischeriet vt 11 Gustav Palmgren (halv månads arvodering)
Hannah Maria Skoglund (halv månaders arvodering) 

T-kansliet ”Sektionsstyrelsen på CTR”
Hannah Maria Skoglund (10 % av heltid, 1/9-30/5)
Benjamin Ulbricht (10 % av heltid, 1/9-31/12)
Pontus Håkansson (10 % av heltid, 1/9-31/12)
Erik Claesson (10 % av heltid, 1/9-30/5)
Clas Lohman (10 % av heltid, 1/9-31/12)
Helena Eriksson (10 % av heltid, 1/1-30/5)
Christina Roeser (10 % av heltid, 1/3-30/5)



 

Aaron Thomas 
Anders Lundberg
Christina Roeser
Christoffer Ivarsson 
Christoffer Sandström 
Daniel Strömholm
Dorit Andersson 
Ellen Hedin 
Erik Claesson 
Filip Alexis
Fredrik Westman
Hannah Billing 
Hannah Skoglund 
Henrik Ullstad
Johannes Ankarbrandt
Jonna Engström
Kajsa Bergman 
Magdalena Kjessler
Marcus Hothar
Pontus Håkansson
Rosa Nylander 
Victor Z Hahn 
Suppleanter
Johannes Leckström

Sektionsstyrelse, CTR 

Hannah Maria Skoglund 
Benjamin Ulbricht 
Pontus Håkansson 
Erik Claesson 
Clas Lohman 

suppleant 
Helena Eriksson 
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Kårfullmäktige
 

2010/2011
Presidiet


