
Proposition om utträde ur Humanistiska Föreningen vid Stockholms universitet: 
  
Kårobligatoriets avskaffande 2010 innebar en utveckling som nu lett fram till att styrelsen i 

Sällskapet Emil Hildebrands Vänner (SEHV) anser att SEHV nu bör lämna Humanistiska 

Föreningen (HumF). HumF tvingas att tillämpa formella regler i användandet av Gula Villan, 

som t.ex. med dansförbudet. Krav från Akademiska hus och hot om att villan t.o.m. kan 

komma att rivas har legat bakom en hårdnande attityd i fråga om rutiner och formella regler. 

 

Det centrala i den växande problematiken med att merparten av våra medlemmar (alumni) 

inte längre på ett enkelt sätt kan ta del av verksamheten i Gula Villan - ligger i frågan kring 

”slutet sällskap” och regler rörande utskänkningstillstånd. Tillämpningen av formella regler 

innebär att alumni måste bli medlemmar i HumF för att ta del av arrangemang med 

alkoholutskänkning i Gula Villan. Detta medlemskap kostar i vanliga fall 200 kr, men SEHV 

har fått dispens till 100 kr. Styrelsens medlemmar måste betala avgiften, men alumni enbart 

vid deltagande i Gula Villan. Studenter vid humanistisk fakultet är automatiskt medlemmar. 

Det slutna sällskapet räknas nu enbart med medlemskap i HumF och inte i SEHV. 

 

Detta kallas för adeptmedlemskap och betalas numera över nätet. Ett medlemskort skickas 

hem till personen i fråga. Men medlemskapet gäller bara för en termin och ska läggas till det 

vanliga SEHV-medlemskapet som nu kostar 100 kr. Detta kort gäller även när man ska hyra 

villan. Varje ordförande och klubbmästare (och varje ny sådan) måste gå en speciell kurs för 

det som har varit ämnesföreningar inom HumF. Fr.o.m. i år påbörjas en övergång där 

ämnesföreningarna blir sektioner och därmed knyts närmare HumF i organisationen.  

 

Styrelsen anser att det inte är rimligt att tro att våra alumnimedlemmar kommer att vilja betala 

ett SEHV-medlemskap på 100 kr, två HumF-medlemskap under ett år på sammanlagt 200 kr 

samt kuvertavgifter på 250 kr/fest – allt för att gå på en fest i Gula Villan. Det är en förlust att 

mista villan med dess speciella charm och plats i föreningens historia samt i universitetets 

hjärta, men formella och praktiska omständigheter gör det omöjligt att verka inom HumF:s 

ramar.  Då vi i SEHV inte längre kan åtnjuta fördelar med medlemskap i HumF genom 

förlusten av bidrag och ett användande av Gula Villan – rekommenderar styrelsen att årsmötet 

tar ett beslut om ett utträde ur HumF. Detta utträde skall gälla fr.o.m. årsmötet. 

 

Styrelsen den 23 februari 2012 


