
 
 

Välkomstbrev Humanistiska föreningen VT2021
 

Hej humaniorastudent!

 
Grattis till antagningen! Vad roligt att just du har
valt att studera vid 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, något vi har gjort för studenter

helt sedan 1914!
 

Såsom humaniorastudenternas fakultetsförening vid
Stockholms universitet verkar vi för god social

samvaro och gott kamratskap studenter emellan samt
uppmuntrar de humanistiska vetenskapernas studium. På

grund av den rådande situationen i samhället som
följer av Covid-19 är vår verksamhet begränsad och
sker tills vidare i alternativ/digital form, i

enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och Stockholms universitets riktlinjer. 



Under den närmaste tiden kommer vi att anordna digitala
onsdagspubar, där man kan spela spel tillsammans via

discord eller allmänt prata med andra, Speedfriending via
Zoom och kolla gärna in vår egen discordkanal för att

prata med andra medlemmar och studenter digitalt om olika
ämnen när som helst! I februari kommer vi att anordna den

traditionella Recentiorsmiddagen, en klassisk
studentsittning där vi välkomnar nya studenter och

medlemmar till Humanistiska föreningen och Stockholms
universitet, via Zoom! Fler evenemang kommer att dyka upp
löpande, håll utkik i våra sociala medier för att hålla
dig uppdaterad! Om läget gällande rådande omständigheter
förbättras under terminens gång kommer vi att anordna

mindre evenemang i alternativ form och successivt återgå
även till våra mer vanliga aktiviteter, om restriktioner

och rekommendationer tillåter. Tills vidare kommer
verksamheten och evenemangen att ske digitalt.

 
Vi håller till i Gula villan bakom biblioteket och vi har
öppet för studieplatser, med restriktioner, varje måndag,
onsdag och torsdag från kl 10.00 - 16.00! 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 vi är på plats! Vi finns här för att göra

din studietid på SU så givande som möjligt! 
 

Riktlinjer och restriktioner i verksamheten gällande
Covid-19: 

På grund av den rådande situationen i samhället som
följer av Covid-19 har vi utarbetat några riktlinjer i
tråd med Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt
Stockholms universitet för Humanistiska föreningens

medlemmars hälsa och säkerhet.



-Om du har några sjukdomssymptom eller inte känner
dig frisk (hosta, snuva, feber etc.) ska du stanna
hemma. Om man har symptom får man inte vistas i Gula

villan.
-När du kommer till Gula villan: tvätta händerna med

vatten och tvål eller desinficera med
desinfektionsmedel. Använd desinfektionsmedel innan

du tar kaffe.
-Håll avstånd till andra. Låt möbleringen stå som

den är, inte flytta stolar eller liknande. 
-Antal studieplatser samt personer som kan vistas i

lokalerna är begränsat med tanke på social
distansering, vänligen respektera detta.

Vi har utökat städning och rutiner för desinficering
av kontaktytor på Gula villan, samt

desinfektionsmedel tillgängligt runt om i lokalen.
 

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!
Tillhör du ett studentråd är ni varmt välkomna att

anordna aktiviteter digitalt! Hör av er till
pru@humf.su.se för mer information.



Bli medlem! 
 

Som medlem får du tillgång till alla våra
evenemang. Vi anordnar vanligtvis allt från
pubar, filmkvällar, kroki, föreläsningar,
vernissage, spelkvällar, quiz, kulturella

utflykter, vandringar i naturen och klassiska
studentmiddagar. Just nu ser verksamheten ganska
annorlunda ut, men vi är taggade och hoppas på en

rolig alternativ termin tillsammans med er! 
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

eller 240 kr för ett år.
 

Nyfiken på HumF? Håll dig uppdaterad!
Hemsida: Humf.su.se

Facebook: Humanistiska föreningen
Instagram: Humanistiskaforeningensu

LinkedIN: Humanistiska föreningen vid Stockholms
universitet

HumF:s nyhetsbrev via mail
HumF:s Discord: https://discord.gg/nbr2x7vHKZ

 
Vill du komma i kontakt med styrelsen? Fråga oss

gärna om vi är på plats eller maila
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


