
Välkomstbrev HumFak HT21

Hej humaniorastudent!

Grattis till antagningen! Vad roligt att just du har valt att studera på
Stockholms universitet! Vid terminsstart är det mycket som händer på
campus och att hålla reda på! Du ska hitta till föreläsningssalarna
(numera virtuellt via Zoom?), orientera dig igenom all kurslitteratur,
och vart man hittar det bästa kaffet på campus om du skulle befinna dig
här (det är så klart hos HumF).
 
Stockholms universitet har mer att erbjuda än enbart studier, det finns
också ett väldigt rikt studentliv! 
Humanistiska föreningen (HumF) är en av fakultetsföreningarna på
campus och drivs av studenter, för studenter. Vi är en religiöst och
rikspolitiskt obunden förening med cirka 4000 medlemmar, och vi
finns här för att göra just din studietid roligare! Såsom
humaniorastudenternas fakultetsförening vid Stockholms universitet
verkar vi för god social samvaro och gott kamratskap studenter emellan
samt uppmuntrar de humanistiska vetenskapernas studium.

Höstterminen 2021!
V Ä L K O M N A R  D I G  T I L L



På grund av den rådande situationen i samhället som följer av Covid-19
är vår verksamhet begränsad och sker i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Stockholms
universitets riktlinjer. 

Kolla gärna in vår egen discordkanal för att träffa andra medlemmar
och studenter virtuellt! Om du är ny student och läser din första termin
så är du varmt välkommen att delta i Insparken 2021, se till att gå med i
FB-gruppen så du inte går miste om något!

 Evenemang kommer att dyka upp löpande, håll utkik i våra sociala
medier för att hålla dig uppdaterad! Med tanke på rådande
omständigheter är planeringen utåt sett relativt kortsiktig.

Humanistiska föreningen håller till i Gula villan bakom biblioteket
(adress: Svante Arrhenius väg 33) och vi har öppet för studieplatser!
Kom hit och plugga, värm din lunch eller ta en kopp kaffe. I
Stockholmsrummet har vi en fin samling av böcker som man inte kan
låna hem, men läsa på plats i våra fåtöljer och där har vi även ett piano
som man kan spela på. Har du några frågor om universitetet eller om
campuslivet, tveka inte att komma hit och prata med vår kanslister
eller styrelsen om de är på plats! Vi finns här för att göra din studietid
på SU så givande som möjligt!



HumF:s allmänna riktlinjer för evenemang
Humanistiska föreningen följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och universitets riktlinjer gällande den rådande
situationen i samhället för att förhindra spridning av Covid-19. Dessa
riktlinjer gäller på alla evenemang i regi av HumF samt när man vistas i
våra lokaler:
-Stanna hemma om du har några sjukdomssymptom eller inte känner
dig helt frisk (snuva, hosta, feber etc.). Om du uppvisar symptom får du
ej vistas i lokalerna eller delta på HumF:s events. Notera att detta gäller
även om du är vaccinerad eller nyligen har testat negativt.
-Du ska tvätta händerna eller använda desinfektionsmedel när du
ankommer villan samt innan du tar kaffe. Vi tillhandahåller
desinfektionsmedel och uppmanar till att använda detta frekvent under
vistelsen på Gula villan.
-Håll ett rimligt avstånd till varandra. Låt möbleringen i lokalen stå
som den är.
-Till våra fysiska events inomhus ska anmälan ske i förhand via
anmälningsformulär då det är begränsat antal deltagare. Information
om detta hittar du i respektive evenemang på Facebook. Om du får
förhinder eller blir sjuk, mejla återbud till ansvarig för evenemanget.
Studieplatserna är även begränsade i förhållande till antal och avstånd.
Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att Humanistiska
föreningens medlemmars välmående och säkerhet är högsta prioritet i
vår verksamhet.
 



Gör det bästa ut av din studietid!

Engagera dig! Att engagera sig i HumF är väldigt roligt! Men det ger
också en mängd olika erfarenheter som kan vara värdefulla senare i
livet! Kom förbi Gula villan eller skicka ett mejl till kontakt@humf.su.se
om du är intresserad av att anordna aktiviteter eller har roliga idéer för
verksamheten! Är du intresserad av att engagera dig inom föreningen
kan du även mejla ordf@humf.su.se. Man kan engagera sig både som
“Uggla” (funktionär), förtroendevald eller inom styrelsen, där vi för
närvarande har vakanta poster som vi gärna vill fylla med engagerade
studenter!  Infor höstterminen söker vi även arvoderade
fortroendevalda kansllister som kan bemanna Gula villan och hålla
öppet för studieplatser.

Bli medlem! Som medlem får du tillgång till alla våra evenemang samt
Gula villans studieplatser. 
Vi anordnar vanligtvis allt från pubar, filmkvällar, kroki, föreläsningar,
vernissage, spelkvällar, quiz, kulturella utflykter, vandringar i naturen
och klassiska studentmiddagar. Just nu ser verksamheten annorlunda
ut, men vi hoppas på en rolig termin tillsammans med er ut i från de
förutsättningar som finns!  Under VT21 anornades många av
evenemangen digitalt eller utomhus.  Boka redan nu in första veckan i
oktober i kalendern, då anordnar vi Humanistveckan, en
arbetsmarkndsvecka för humaniorastudenter. Medlem blir du via
Stockholms universitets studentkår: https://www.sus.su.se/bli-
medlem-nu ! Välj “SUS + HumF” för ett kopplat medlemskap i
studentkåren och HumF, två medlemskap i ett! Et medlemskap kostar
endast 125 kr för en termin, 240 kr för ett år eller 500 kr för 6 terminer.
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Hemsida: Humf.su.se
Facebook: Humanistiska föreningen
Instagram: Humanistiskaforeningensu
LinkedIn:  Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet
HumF:s nyhetsbrev via mejl till medlemmar
Discord: https://bit.ly/3CDjFxi
Inspark 2021/ Humaniorastudenter vid Stockholms universitet
(Facebookgrupp där information om Insparken kommer att
publiceras för nya humaniorastudenter)

Nyfiken på HumF? Håll dig uppdaterad! Mer information om höstens
verksamhet kommer löpande inför terminsstarten.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Fråga oss gärna om vi är på
plats eller mejla kontakt@humf.su.se

Vi syns på Gula villan, ni är hjärtligt välkomna!
Hoot! 

Vänliga hälsningar
Humanistiska föreningens styrelse 2021 genom
Ordförande Mathilde Lönnell Mortensen
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