
 

 

Verksamhetsplan 2019 
 
Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet (HumF) är en        

religiöst och politiskt obunden sammanslutning för samtliga       

studerande vid Stockholm universitets humanistiska fakultet samt för        

personer som är intresserade av de humanistiska vetenskaperna och         

deras utveckling och fortlevnad. 
 
Såsom humaniorastudenternas fakultetsförening vid Stockholms     

universitet har Humanistiska föreningen att främja och verka för sina          

medlemmars gemensamma intressen genom att: 
 

● verka för god social samvaro och gott kamratskap studenter         

emellan 

● uppmuntra och upphöja de humanistiska vetenskapernas studium 

● företräda sina medlemmar mot universitet  

 
Under verksamhetsåret 2019 ska Humanistiska föreningen främja sitt        

ändamål och verka för sina medlemmars gemensamma intressen genom         

följande verksamheter: 
 

● Onsdagspubar 

 
● Programverksamhet 

 

● Middagar  

 
● Informationsverksamhet 

 
● Representation  

 
● Externuthyrningar 

 
 
 

 

 



 

KALENDARIUM 2019 

JANUARI  
● Recentiorsverksamhet 

 

FEBRUARI 
● Recentiorsverksamhet 

● Vinterkonferens  

● Recentiorsmiddag 16/2 

 
MARS 

● Dechargemöte 14/3 

● Födelsedagsfirande tillsammans med NF 16/3 

 

 
APRIL 

● Valborgspubrunda 28/4 

● Valborgslunch 30/4  

● Representation på Skansen 30/4  

 
MAJ 

● Hasselbacken 18/5  

● Representation på Stockholms universitets magisterpromotion 

24/5 

 
JUNI, JULI OCH AUGUSTI 

● Kandidatceremoni 

● Punschafton med Uggleorderceremoni  

● Sommarkonferens 

 
SEPTEMBER 

● Recentiorsverksamhet  

● Recentiorsmiddag 

● Representation på Stockholms universitets 

professorsinstallation och doktorspromotion 27/9 

 
OKTOBER 

● Seniorsmiddag 

● Höstmöte 
 

NOVEMBER 



 

● Ugglemiddag 

● Representation på Stockholms universitets magisterpromotion 

15/11 

 

 
DECEMBER 

● Representation under Nobelfirandet 10/12  

● Representation på Luciabalen 13/12  

● Valmöte 

 

 

ÖVRIGT 

 

Presidiet 

 

En noterbar förändring sedan förra årets verksamhetsplan är 

deltagandet i Humanistdagen. Detta med anledning av att Humanistiska 

fakulteten har låtit meddela att arbetsmarknadsdagen har ställts in 

2019. Presidiet ska under året jobba med att undersöka de ekonomiska 

samt praktiska möjligheterna för att ta över mer av ansvaret för 

Humanistdagen inför 2020.  

 

Presidiet ska under året se över föreningens stadgar och påbörja 

arbetet med en stadgerevidering.  

 

Förvaltningen 

 

Under 2019 har det budgeterats för inköp av en ny kyl och frys. Det 

är dock mer i såväl köket som i baren som behöver åtgärdas. 

Förvaltningen ska, tillsammans med husansvarig, börja arbeta med att 

planera för dessa, ta fram en projektplan och se över prisbilder. 

 

Styrelsen 

  

2014 firade Humanistiska föreningen och Naturvetenskapliga föreningen 

100 år. I samband med firandet skänkte Stockholms universitet en 

summa pengar till föreningarna, öronmärkta för en gemensam aktivitet. 

I dialog med Naturvetenskapliga föreningen har det beslutats att 

inkludera dessa pengar i 2019 års budget. Med bakgrund i detta ska 

föreningen genomföra ett gemensamt födelsedagsfirande samt planera 



 

för fler gemensamma projekt. 


