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Protokoll: Humanistsektionens
styrelsemöte 5
Verksamhetsåret 2021/22
Datum: 2021-11-17
Tid: 15.00
Plats: Humseks kontor
Kallade: Humanistsektionens styrelse 21/22, kallelse@gota.gu.se
Närvarande: Jakob Ullholm, Jacob Jonsson, Ellen Holm*, Stina Arketeg*, Antonia Eklund*,
Kasper Vikström*, Tove Bremholt*, Esra Holloway-Attaway*
*=Röstberättigade

§1

Preliminärer

§ 1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Föredragande: Stina Arketeg

Stina Arketeg öppnar mötet kl. 15.11.

Styrelsen beslutar
att öppna mötet kl. 15.11.

§ 1.2

Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare
Föredragande: Stina Arketeg

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att välja Stina Arketeg till mötesordförande.

att välja Stina Arketeg till
mötesordförande.

att välja Esra Holloway-Attaway till
mötessekreterare.

att välja Esra Holloway-Attaway till
mötessekreterare.
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att välja Ellen Holm till justerare av dagens
protokoll.

att välja Ellen Holm till justerare av dagens
protokoll.

§ 1.3

Godkännande av föredragningslistan
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.

att godkänna föredragningslistan.

§ 1.4

Adjungeringar
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att hålla ett öppet möte.

att hålla ett öppet möte.

§ 1.5

Föregående mötesprotokoll
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll till

Att lägga föregående mötesprotokoll till

handlingarna.

handlingarna.

§ 1.6

Sluttid idag
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att sikta på 17.00

att sikta på 17.00.

§2

Rapporter

§ 2.1

Streprapport
Föredragande: Stina Arketeg
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-

Dörrarna på plan 2 ska vara stängda
till allmänheten och kräver GU-kort
för att komma in.

-

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Det har varit konflikter mellan olika
studentgrupper utanför Humsek, bl.a.
på Samsek.

-

Jacob berättar att arbetsmiljö har
varit dåligt för utländska
doktorander, t.ex. några har inte fått
lön. Åtgärderna är oklara just nu
men han ska följa upp och
återkommer.

-

Stina har fått info från Mattias G från
FLoV som berättar att ändringarna
till utlänningslagen har börjat, vilket
kommer förbättra situationen för
utländska studenter och anställda
som har haft problem med att
komma in till Sverige pga. Covid-19
osv.
Rapport från ordförande

§ 2.2
-

Föredragande: Stina Arketeg
Phaddrar till vårens inspark behövs
nu. Informationen har gått ut flera
gånger men första mötet om

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

inspark sker torsdag nästa vecka.
Tillsammans med koordinatorerna
ska phaddrarna ta mer ansvar innan
inspark än vanligt och det krävs
minst 10 personer. Just nu finns det
bara 4, inklusive koordinatorer. Stina
uppmanar alla att informera sina
föreningar om behovet så snart som
möjligt. De som är intresserade ska
höra av sig till Stina.
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-

Rutinen för lokalbokningen har
ändrats. För att boka en lokal skickar
man ansökan till Susanna som
vidarebefordra den till dekan (som
måste godkänna den pga.
covidåtgärder). Endast efter man
har fått bekräftelse från Susanna får
man skicka ansökan till Stina.

-

Sektionsordförandena har skrivit ett
utkast om brist på studieplatser.
o

Samhällsvetenskapliga
biblioteket kommer att
stänga pga. Västlänken och
därmed tillgång till
bibliotekets 400 studieplatser,
varav endast 100 kommer
ersättas av GU. Detta leder till
att andra fakulteter kommer
ha färre platser att erbjuda
sina egna studenter.

o

Öppettiderna på
Samhällsbib. kommer inte
ersättas vilket betyder att det
kommer finnas 19 timmar
mindre på
universitetsbiblioteken.

o

Göteborgsposten ska
intervjua GU vilket
förhoppningsvis sätter press
på dem att ta ansvar.

-

Möjligheten till flera bokningsbara
grupprum som endast får bokas av
humaniststudenter har diskuterats,
bl.a. på Lamk och Hub och mötet
med prefekt.

-

Glamörsittningen fredag den 10:e
december
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o

94 platser på sittningen,
varav 80 är betalande
platser.

o

Personal saknas, 2-3 till
behövs till förberedelserna
på torsdag och sittningen på
fredag. Antonia och Jakob
ställer upp.

-

Internat i Stenungssund
o

Stina, Ellen och Jacob var på
internat i Stenungssund
tillsammans med prefekterna
och fakultetsstyrelsen.
Mycket diskussion om
strategi och hur Humanistens
pengar ska fördelas i
framtiden.

o

Jacob berättar att ingen är
överens om hur man ska
fördela pengar men att det
har beslutats att räkna, vilket
ska vara färdigt till 2025. Ett
förslag är att varje institution
ska få sin egen budget istället
för varje ämne. Fakulteten får
mer insyn och en bättre
helhetssyn, men prefekterna
är tveksamma eftersom det
kan leda till interna bråk inom
institutionerna.

o

Diskussion om
forskningsinfrastruktur och
olika program och
databaser, mestadels till
forskare men delvis även till
studenterna.
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o

Utvärdering: Stina och Ellen
tyckte om dagen, Jacob
tyckte den var okej.

-

En studentrepresentant behövs till
lärarförslagsnämnden. Esra
uttrycker intresse och blir därmed
vald.

Rapport från utbildningsansvarig

§ 2.3
-

Föredragande: Esra Holloway-Attaway
Esra och Stina hade planerat ett fika
till alla studentrepresentanter men
fick endast två intresserade av 30

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

och beslutade att ställa in eventet.
Några streps hörde av sig i
efterhand och berättade att de
hade tänkt att komma men hade
inte fattat att de “måste anmäla” sig.
Det insågs att otydligheten omkring
om man skulle höra av sig eller inte
skapade problem.
-

Stina föreslår att ett strepsfika
planeras och att det står tydligt att
man inte behöver anmäla sig, och
ingenting ställs in oavsett hur
många som är intresserade av att
delta. Inget datum sätts just nu.
SHAMO-rapport och rapport från Jacob Jonsson

§ 2.4
-

Föredragande: Ellen Holm
På grund av buller från Västlänken är
tysta läsesalen på biblioteket nästan
oanvändligt.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
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-

F.d. Språkskrapan ska byggas om till
studentlägenheter, ungefär 60 st.
fyrmannalägenheter med delat kök.
Ombyggnationen är färdigt till våren
2023.
o

Studentlägenheterna
kommer vara positiva för
säkerhetsläge på
Humanisten eftersom detta
leder till flera människor i
närheten av Humanisten på
dag- och kvällstid.

-

Diskriminerings- och
trakasseringsanmälningsformuläret
kommer vara i bruk till nästa termin.
Alla lärare måste lägga till en
anmälningsmodul på Canvas men
kan ej tvingas till det.
Standardisering behövs men
många, inklusive rektorn är
tveksamma och vill inte “förfula”
Canvas.
o

Studentportalen tas upp som
ett alternativ men risken finns
att för få studenter använder
den och har därmed svårt att
hitta ett formulär.

o

Situationen ska lyftas av
Kasper på nästa möte med
arbetsgruppen för Canvas
på den 25:e.

-

Jacob rapporterar att
doktoranderna har haft det dåligt
pga. covid-19 och arbetsmiljön har
varit ett pågående problem för dem.
GU har bytt leverantör för
företagshälsa men det är oklart om
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detta ska ses som ett hälsoproblem
eller som bristande arbetsmiljö.
o

Doktoranderna säger att de
har lyft frågan med GU men
har uppmanats att komma
på alla lösningar själva
istället för genom dialog.

o

Ett möte om situationen sker
imorgon, både Stina och
Jacob ska delta.

o

GU säger att de vill vänta för
resultatet från Ark, en
utvärdering av arbetsmiljö
bland anställda, innan de tar
beslut, men det är oklart när
Ark är färdigt.

o

Anna L från LAMK och Ellen
ska snacka ihop ang.
situationen.

-

Externa utvärderare behövs för att
kunna tillsätta flera tjänster på
Humanisten men det har varit svårt
att hitta utvärderare för vissa
ämnen, t.ex. afrikanska språk.
Rapport från studiesocialt ansvarig

§ 2.5
-

Föredragande: Tove Bremholt
Tove var på möte för alla

Styrelsen beslutar

studiesocialansvariga på Göta. Få
kom men mycket diskuterades, bl.a.

att lägga rapporten till handlingarna.

en turnering med varje fakultet mot
varandra, att hålla konsert, och att
bjuda in ståuppkomiker.
-

Kårkällar’n är nästan färdigt men
saknar fortfarande brandtillstånd,
siktar på att öppnas nästa termin
men ej i tid för insparken.
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-

Orbi-appen är till alla studenter, inte
bara nya studenter, men
informationen har inte nått äldre
studenter. Viktigt att sprida detta
men det kommer ta tid att nå alla.

-

Tove fick tips från Valentina på ITsek
att Orbi kan användas för att ge
förslag på aktiviteter som inte kräver
föranmälan.

-

24 personer har anmält sig till
Danmarksresan.

-

Tove ska sluta hos styrelsen och
lämnar uppdraget som
studiesocialansvarig eftersom hon
ska på utbytestermin. Hon ska ha
möte med Jakob på fredag kl. 15 ang.
Våren.

-

Insamling till Musikhjälpen på
Humsek föreslås.

§3

Valärenden

§4

Beslutsärenden

§5

Diskussionsärenden

§ 5.1

Kaffedagen

-

Föredragande: Stina Arketeg
Nästa kaffedag är den 26:e
november 11-15. Alla i styrelsen som
kan vara med ska vara med för att
värva nya medlemmar, informerar
om behovet av streps och
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phaddrar, och att sälja biljetter till
glamörsittningen.

§6

Övriga frågor

§ 6.1

Övrig fråga om något

-

Föredragande: Namn Namnsson
Juliana har valt att sluta hos
styrelsen.

-

Antonia frågar om position som
studiesocialansvarig. Hon har inte
fått frågan om något
ansvarsområde och är intresserad
av positionen. Hon har varit
studiesocialansvarig innan. Jacob
är också intresserad av positionen
och har föreslagits av Tove.
Eftersom ansvarsområdet är
väldigt brett diskuterats om Antonia
och Jacob ska dela ansvaret.

-

Jacob har valts som
styrelseledamot.

-

Diskussion om skattjakt med två
sittningsbiljetter som priset. Osäkert
om biljetterna ska dras från de 80
betalande platser eller de 14 “extra”
platser. Kasper ordnar skattjakten
om det sker.

§7

Mötets avslutande

§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Mötesordförande
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Mötesutvärdering sker. Mötet fick “4 av 5
stjärnor”, var “kul” och hade mindre snack
än vanligt.

§ 7.2

Nästa möte
Föredragande: Mötessekreterare

Nästa styrelsemöte är planerat till 06-12-21
klockan 15.00.

§ 7.3

Mötets avslutande
Föredragande: Mötesordförande

Mötesordförande avslutar mötet klockan
16.53.

Justering av protokoll

Stina Arketeg,

Esra Holloway-Attaway,

Mötesordförande

Mötessekreterare

Ellen Holm,
Justerare
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