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Förord
Detta är årsredovisningen för Lunds universitets studentkårer för det verksamhetsår som löpte från 1 juli
2008 till 30 juni 2009. Berättelsens olika delar är skrivna av respektive studentrepresentant eller av LUS
vald ordförande för varje kommitté. Övriga texter liksom sammanställningen är gjord av LUS presidium.
En mer lättläst sammanfattning, delvis med sådant som inte går att utläsa ur verksamhetsberättelsens alla
mindre delar, inleder årsredovisningen. Den kan läsas för att ge en snabb överblick och en mer personlig
beskrivning av verksamhetsårets begivenheter.
Därefter följer listor på LUS valda, anställda och arvoderade, liksom redogörelser för tingets, styrelsens
och kommittéernas verksamhet. Dessa tre senare är framförallt strukturerade efter respektive organs
verksamhetsplan och hur den genomförts.
Nästa delar behandlar LUS olika samarbeten, de av serviceverksamheterna som inte är i stiftelseform och
därmed har sina egna verksamhetsberättelser, och slutligen rapporter från studentrepresentanter i organ
som enligt reglementet ska avlägga rapport.
Sist i årsberättelsen finns årets ekonomiska uppgifter, med resultaträkning, balansräkning och
redovisningsprinciper.
Trevlig läsning!
Petter Forkstam
Ordförande 08/09

Eva Friendahl
Vice ordförande 08/09
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1 SAMMANFATTNING
Verksamhetsåret 2008/2009 var ett synnerligen inspirerande och händelserikt år för samtliga delar av
Lunds universitets studentkårer (LUS). En bra utveckling sågs inom såväl den politiska som den
organisatoriska verksamheten, med ett överlag bra engagemang från medlemskårer, bra samarbetsklimat
med icke medlemskårer och andra studentorganisationer liksom vind i seglen för flera politiska föresatser.
Externfinansieringen av LUS ökade under året, med tecknande av avtal såsom prenumeration av tidningen
Lundagård för samtliga anställda vid Lunds universitet, vilket ökar externfinansieringen till organisationen
och förbereder inför kårobligatoriets avskaffande. Sedan tidigare har LUS varit externfinansierat till 60
procent men under året har den siffran ökat till närmare 70 procent, eller motsvarande drygt 2,5 miljoner.
Ökningen beror på universitetets informationssida i tidningen Lundagård, fortsatt finansiering av
studentombudets tjänst, finansiering för genomförandet av bostadsundersökning och ökad finansiering av
Bopoolens verksamhet. Ytterligare åtgärder för externfinansiering under innevarande år har gjorts inför
nästkommande verksamhetsår såsom ny delfinansiering från Folkuniversitetet (Stiftelsen
kursverksamheten vid Lunds universitet) för en tjänst som generalsekreterare. I faktiska siffror kan allt
detta innebära att dagens medlemsavgift om 17 kronor för varje student och termin samt motsvarande 12
kronor för prenumerationsstöd till Lundagård (alltså sammantaget 58 kronor per student och år) kan
minska till ungefär 9 kronor per student och år för LUS inklusive Lundagård utan att andra åtgärder vidtas
än att samtliga studentkårer blir medlemmar.
Överlag behövde mycket tid läggas på förberedelser inför obligatoriet. Framförallt medialt och påverkande
före riksdagsbeslutet och föreberedande av en ny organisation och nya samarbeten inför de nya
förutsättningarna efter beslutet. Dessvärre var osäkerheterna ständigt många, framförallt i hur beslutet
skulle komma att se ut och hur Lunds alla sammanflätade studentorganisationer och verksamheter skulle
förhålla sig till varandra i ett obligatorielöst studentliv. Som hjälp var LUS i slutet av verksamhetsåret
mycket aktiva i att driva fram Lunds universitets finansiering av en tjänst som ska hjälpa till att sy ihop det
nya studentlivets organisationer och stödja dem i omställningarna. Likaså förde LUS många samtal med
universitetet på central nivå om hur de kan stödja kårerna i omställningen och med de nya
förutsättningarna. Viljan att stötta studentorganisationerna visade sig vara mycket stort.
Till LUS styrelse hade närmast samtliga medlemskårer inrapporterade ledamöter, vilket gjorde året till ett
rekordår för styrelsens storlek. Musikhögskolans studentkår och Sydsvenska sjukgymnastinstitutets
studentkår hade för första gången på många år valda styrelseledamöter. Även i kommittéernas arbete
nåddes framgångar, eftersom tinget för första gången i organisationens historia kunde välja en ordförande
för varje kommitté, istället för att en av LUS presidialer skulle agera kommittéordförande och driva
kommittén. Det möjliggjorde att vad man kan kalla LUS ledningsgrupp, kommittéordförandekollegiet,
kunde mötas för diskussioner om viktiga frågor relaterade till organisationen LUS som helhet.
Inrapporteringen från studentkårerna till kommittéerna var dock fortfarande bristfällig, liksom i några
kommittéer beslutsförheten. Vid de långtgående diskussionerna med studentkårerna utanför LUS gällande
medlemskap med positiv respons har kommittéernas framtid vid en omorganisation av
samarbetsorganisationen varit en av de stora diskussionspunkterna. Ett förslag presenterades precis före
årets slut, vilket kommer att behandlas av nästa styrelse. Däremot ska inte kommittéernas arbetsinsats
inom organisationen ifrågasättas. Under året var den politiska verksamhet som kommittéerna bedriver
blandad, både med mycket framgångsrika delar och sådant som inte har nådde lika långt.
Med utgångspunkt i utbildningskommittén genomfördes det som startades i kommittén föregående
verksamhetsår, nämligen att åstadkomma ett reviderat förslag till rättighetslista (Riktlinjer för relationen
mellan universitet och student), som sedan skickades in i Lunds universitet för vidare behandling.
Processen drevs och bevakades hela tiden av LUS och när en ny rättighetslista klubbades av
universitetsstyrelsen i december var mycket med som fanns i ursprungsförslaget. Stora frågor som
ändrades var att tentor blir anonyma, funktionshindrade fick uttrycklig och tydlig rätt till pedagogiska och
andra stödåtgärder för att klara utbildningen, tentor och undervisningstid får inte vara på kvällar, lördagar,
söndagar eller helger, riktlinjer för examensarbeten/uppsatsarbeten införs för hela universitetet (till
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exempel bör handledare ha gått handledarutbildning och handledare och examinator ska inte vara samma
person), rätten till praktiska resurser, som olika sorters rum och utrymmen, böcker, datorarbetsplatser och
annat, blir bättre och starkare och undervisning får inte obligatorisk om det inte är väl motiverat. De nya
riktlinjerna rönte en del medieframgångar och mycket uppskattning på flera håll. Men ännu återstår
fullständig implementering av de nya reglerna.
En annan tråd som löpte över hela året var arbetsmiljön, med utgångspunkt inom LUS i studiesociala
kommittén. På flera fronter drevs frågan om uppgradering av studenters fysiska studiemiljö och om
universitetets ansvar för studenters fysiska och psykosociala arbetsmiljö – som önskelistan till rektor,
rättighetslistan, Centrala skyddskommittén, projektet Framtidens lärandemiljöer och i
universitetsledningens fyra profilområden, som innebar särskilda satsningar i enlighet med strategiska
planen, däribland på studiemiljöer. En undersökning genomfördes bland alla studentkårer om vilken
organisation för systematiskt arbetsmiljöarbete man ville ha på Lunds universitet. Resultatet presenterades
för Centrala skyddskommittén, där det också lämnade avtryck, liksom det har fått agera underlag i många
andra arbetsmiljösammanhang. En fungerande organisation i universitetets regi för systematiskt
arbetsmiljö för studenter är en svårlöst knut, men under året har mycket engagemang och arbete lett till
förbättringar och ett ökat ansvarstagande från universitetets håll. Likaså har projektet Framtidens
lärandemiljöer ivrigt hejats på av LUS representanter, för att det skulle få de pengar och den
uppmärksamhet det förtjänade, bland annat som en del i universitetsledningens fyra profilområden, detta
stora försök till ett helhetsgrepp och lyft för Lunds universitet på många ställen inte särskilt funktionella
eller inspirerande miljöer för studenter.
Liksom verksamhetsårets första halva präglades av en universitetsledning som skulle bytas ut och därmed
avslutade många projekt men inte påbörjade nya präglades den andra halvan av en ny universitetsledning,
som det var viktigt för LUS att från början ha på rätt spår, till exempel med en förståelse för vikten av
studentinflytande och med prioriteringar studentrörelsen tycker är viktiga. I viss mån läggs under den
första tiden planer för hela den kommande mandatperioden. Exempelvis har arbete av LUS lagts på att
den offensiva och utåtriktade nya rektorn skulle se fördelarna av att låta innovation, en mycket het fråga,
även inbegripa studenter på grund- och avancerad nivå liksom innovation som inte nödvändigtvis
engagerar universitetets våta ämnen.
Valet av ny rektor vid Lunds universitet var en otroligt viktig och stor fråga för LUS under
verksamhetsåret. Framgångarna med rektor emeritus Göran Bexell syntes framförallt inom forskningen
men däremot tilldelades överlag inga nya statliga anslag till utbildningen. Även bristen på engagemang för
samverkan med det omgivande samhället var en aktuell fråga i valprocessen. LUS var väldigt aktiva i
denna process, framförallt i beredningsgruppen och i hörandeförsamlingen, ända tills beslut om att välja
Per Eriksson togs i september. LUS ordförande avtackade med ett tal Göran Bexell i december efter
överlämnandet av en gemensam gåva från studentkårerna, studentnationerna och Akademiska Föreningen
i form av en valfri kurs på Folkuniversitetet.
Nyblivna rektorn Per Eriksson mottog vid rektorsinstallationen den 30 januari en önskelista av LUS i
samband med LUS ordförandes tal med 30 punkter som ska vara genomförda före hans och prorektor
Eva Åkessons avtackning om sex år. Vid den traditionstyngda rektorsuppvaktningen på 1 maj ska framtida
LUS ordföranden i samband med tal bocka av punkterna på önskelistan som finns placerad på rektors
kontor. Frågor som lyfts är allt från en stärkt utbildningskvalitet med genomförande av EQ10, senare
EQ11, (vilket studenterna initierade när RQ 08 presenterades), till att verka för ett bevarat och stärkt
studentinflytande vid kårobligatoriets avskaffande, via främjande av internationalisering på hemmaplan, en
förbättrad studiemiljö och rättssäkerhet. I samband med rektorsinstallation inrättades även en
halvdagsutbildning i studentinflytande för universitetsledningen vilken belönade sina deltagare med ett
utdelat diplom under årets första möten med universitetsstyrelsen. Till utbildningen hade LUS gjort ett
nytryck av rapporten ”Hur är det ställt med studentinflytandet vid Lunds universitet” med nytt förord.
Rapporten användes även senare under våren vid utbildning i studentinflytande på dekanrådsinternatet där
såväl nya som gamla dekaner deltog men även vid presentationen inför universitetsstyrelsen gällande
aktuella studentfrågor där även LUS önskelista lyftes. I samband med beslut om kårobligatoriets
avskaffande i riksdagen utsändes även rapporten till prefekterna med en uppmaning att stödja
studentkårerna.

4

Årsredovisning 2008/2009 för Lunds universitets studentkårer, ideell förening
Organisationsnummer 845002-8371

Under året stärkte LUS sin roll som en stark röst mot kommuner där Lunds universitet har förlagd
utbildning men även i Region Skåne. I samband med höstterminens start syntes bostadssituationen mer
akut än någonsin för studenterna och LUS förekom dagligen medialt, något som gav Bopoolen positivt
gensvar både gällande antal lediga bostäder och bostadslösa studenter. Detta resulterade även i finansiering
av LUS första professionella bostadsundersökning från Lunds universitet och Lunds kommun. Vid
presentationen i februari var relevanta politiker, tjänstemän, studenter, föreningar och media inbjudna med
avslutande paneldebatt med kommunalråd, riksdagsledamöter, studentbostadsaktör och LUS. Under
början av hösten samarbetade Skånes studentkårer för en märkbar studentrabatt i Skånetrafiken. Utfallet
efter många påtryckningar blev 20 % för flertalet av studenterna istället för högre rabatt för endast
långpendlande studenter. Med LUS i spetsen skrevs öppna brev, insändare och pressmeddelanden
samtidigt som möten hölls med relevanta politiker. Därefter blev LUS inbjuden till ett möte med Region
Skånes beredning för Hälsa och tillväxt i Sydvästra Skåne där även hälsofrågor, tillväxtfrågor, tillgänglighet
och internationalisering diskuterades. Under våren anordnades Studentsamarbetet Öresunds årliga
konferens av LUS med namnet ”Utbildning, utveckling och mobilitet i Öresundsregionen” den 13 maj
vilket blev en lyckad konferens, som markerade studentkårernas roll i utvecklingen av Skåne som
kunskapsregion.
Bland LUS serviceverksamheter kan särskilt nämnas studentombudet, som när verksamhetsåret började
endast hade två månaders arbete bakom sig och därmed ännu byggde upp sin verksamhet, med fokus på
att nå ut till enskilda studenter, att bygga upp informationsmaterialet, bland annat hemsidan, åstadkomma
nätverk av studenter intresserade av likabehandlingsarbete och skapa kontakter med en lång rad
universitetsinterna verksamheter. Fler studenter än förväntat har sökt personlig kontakt med
studentombudet, media har uppmärksammat den nya funktionen och Maria Chowdhury har kommit långt
i att bygga upp kontakter och förtroende inom Lunds universitet. Hon har ofta deltagit i utbildningar och
möten med till exempel prefekter och studievägledare, liksom i de inspirationsdagar som har hållits för
jämställdhet och likabehandling.
Tidningen Lundagård är en serviceverksamhet som i samband med obligatoriefallet tros få en ökad
betydelse, som medlemsförmån och som påverkans- och informationskanal. Därför är det särskilt roligt
att under året ha kunnat se att ökat stöd för tidningen bland kårerna, liksom en ökad förståelse för
betydelsen som påverkande och informerande organ till prenumererande studenter och till omgivningen i
stort, manifesterat inte minst i det prenumerationsavtal som slöts med Lunds universitet för dess anställda.
Ekonomiskt gick tidningen under året framförallt på grund av konjukturnedgången sämre än väntat, men
resultatet var fortfarande positivt. Mycket arbete lades på att i samband med att budgeten för kommande
verksamhetsår togs fram konstruera en fungerande lösning för någon form av fondering av Lundagårds
medel, något som av tidsbrist dock var tvunget att skickas vidare till nästa verksamhetsår för slutgiltigt
förverkligande.
Sammantaget var det alltså ett spännande och händelserikt år, mitt i många skeendens brytningspunkter
och trots några trilskande processer var året också överlag framgångsrikt, vilket ger gott hopp inför
framtiden, som onekligen innebär både goda och svårknäckta nötter.
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2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2.1 Medlemmar
Under perioden 2008-07-01 – 2009-06-30 har följande studentkårer vid Lunds universitet varit
medlemmar i Lunds universitets studentkårer:
•
Elevkåren vid Yrkestekniska högskolan (YTH)
•
Lunds doktorandkår (LDK)
•
Lunds humanistkår (LHK)
•
Lunds naturvetarkår (LUNA)
•
Lunds samhällsvetarkår (SAM)
•
Lunds socialhögskolas studentkår (LSHS)
•
Medicinska föreningen Lund-Malmö (MF)
•
Studentkåren vid Konsthögskolan (SKH)
•
Studentkåren vid Musikhögskolan (SHM)
•
Studentkåren vid Teaterhögskolan (STH)
•
Sydsvenska sjukgymnastinstitutets studentkår (SSGI)
•
Teologkåren (TEOL)
•
Vårdvetenskapliga studentkåren (VÅVS)

2.2 Förtroendevalda
LUS har under verksamhetsåret haft strax över 200 poster att tillsätta i olika styrelser, organ och
arbetsgrupper. Mandatperioden är 080701–090630 där inget annat anges.

2.2.1 Interna poster
2.2.1.1 LUS styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot LDK
Ledamot LHK
Ledamot LSHS
Ledamot LUNA
Ledamot MF
Ledamot SAM
Ledamot SHM
Ledamot SSGI
Ledamot TEOL
Ledamot VÅVS
Suppleant LHK
Suppleant LUNA
Suppleant SAM
Suppleant TEOL
Suppleant VÅVS

Petter Forkstam
Eva Frisendahl
Anna Minara Ciardi
Gabriel Persson
Malin Grahn
Mattias Karlsson
Isa Thelin
Per Samuelsson
Stina Wennberg (090304–090630)
Kristina Fagher (081126–090630)
Luka Vestergaard
Jennifer Berntsson
Lisa Andersson
Angelica Andersson
Elina Berg
Hanna Gunnarsson
Daniel Zdracovic

Övriga kårer har ej anmält ledamöter för val till styrelsen.
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2.2.1.2 Ekonomisk revisor
Ordinarie
Maria Trönell (Ernst & Young) (081006–090630)
Ersättare
Vakant
2.2.1.3 Verksamhetsrevisor
Ordinarie
Rebecca Svensson
Emelie Hult (081126–090630)
1 suppleant
David Grimfors (081126–090630)
2 suppleant
Vakant
2.2.1.4 Tingspresidium
Mötesordförande
Vice mötesordförande
Tingssekreterare
Vice tingssekreterare

Magnus Roslund
Hanna Ericsson
Gabriel Persson
Mattias Karlsson

2.2.1.5 Ordförande för LUS universitetsledningskommitté
Johan Bjarnevik
2.2.1.6 Ordförande för LUS utbildningskommitté
Christian Stråhlman
2.2.1.7 Ordförande för LUS kommun– och regionkommitté
Dina Tufvesson
2.2.1.8 Ordförande för Campus Helsingborgs studentkommitté
Louise Ilhammar
2.2.1.9 Ordförande för LUS jämställdhets- och likabehandlingskommitté
Mattias Karlsson (081006–090630)
2.2.1.10 Ordförande för LUS studiesociala kommitté
Gabriel Persson
2.2.1.11 Övermarskalk
Elisabet Månsson
2.2.1.12 Lunds studenters fanborg
Ordinarie fanbärare
Erik Bodin
Elin Heinerud
Christoffer Ivarsson
Magnus Roslund
1:a ersättare
Andreas Traunsberger
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2:a ersättare
3:e ersättare
4:e ersättare

Anna-Karin Gustavsson
Niklas Follin
Fredrik Tornqvist (081006–090630)

2.2.1.13 Tidningen Lundagård
Redaktör
Viktor Ström
Biträdande redaktör
Emma Svensson
Styrelseordförande
Thomas Frostberg
Styrelseledamöter
Johan Bjarnevik
Fredrik Ejserholm
Niklas Follin
Carin Gustafsson
Jonas Jakobsson, av redaktionen nominerad ledamot
2.2.1.14 Valberedningsordförande
Peter Haraldsson
2.2.1.15 BoPoolens styrgrupp
Ordförande
Petter Forkstam
Ledamöter
Elina Berg (080811–090630)
Dina Tufvesson (080811–090630)
Tomas Avenborg, utsedd av Lunds kommun
Dan Sjöholm, utseed av Lunds universitet (080701–081231)
Ulrika af Sillén, utseed av Lunds universitet (090101–090630)
Adjungerade
Susanna Hansson, studentstadssamordnare
Jan Roslund, ansvarig för BoPoolen

2.2.2 Företrädare/funktionärer i stiftelser (kalenderår)
2.2.2.1 Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn
Styrelseledamöter
Ida Andersson
Hanna Gunnarsson
Martin Lundqvist
Christian Resebo
Revisorer
LUS revisorer
2.2.2.2 Stiftelsen Lund Studentkårs friluftsgård (Lillsjödal)
Styrelseordförande
Claes Odeskog (utsedd av Lunds universitet)
Vice styrelseordförande
LUS ordförande
Kassör
LUS vice ordförande
Styrelseledamöter 2008
Martin Lundqvist
Vakant
Styrelseledamöter 2009
Martin Lundqvist
Jonas Tesfu
Revisorer
LUS revisorer
2.2.2.3 Stiftelsen Lunds Studentkårs kreditkassa
Styrelseordförande
Nils Gustavsson (090101–)
Vice styrelseordförande
Martin Lundqvist (081126–)
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Styrelseledamöter

LUS styrelses representant
Ekonomisk revisor
Sakrevisorer 2008
Sakrevisorer 2009
Generalsekreterare

Elina Berg (081126–)
Daniel Jensen
Andreas Jannerstig (–081231)
Rebecca Svensson (090520–)
Andreas Traunsberger (081126–)
Johan Lusth, SEB
Johanna Persson, Sparbanken Finn (–080924)
Fatima Semimie, Sparbanken Finn (080925–090419)
Assal Tavakoli, Sparbanken Finn (090420–)
Petter Forkstam
Maria Trönell (081006–)
Vakant
Vakant
Johan Bjarnevik
Henrik Buchhave
Jan Roslund

2.2.2.4 Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet
Styrelseledamöter 2008–2010 Henrik Buchhave
Hanna Ericsson (080304–)
Petter Forkstam
Susann Johansson

2.2.3 Externa poster
2.2.3.1 Externa poster vid Lunds universitet i Lund
Universitetsstyrelsen
Ledamot
Hanna Ericsson
Johan Bjarnevik
Andreas Lundin
Ständigt adjungerad
Petter Forkstam
Utvecklingsrådet
Ledamot

Disciplinnämnden
Ledamot
1:a suppleant
2:a suppleant
Interpol
Ledamot
Rekryteringsrådet
Ledamot

Elina Berg
Christian Stråhlman
Johan Thorstensson (080701–080901)
Isa Thelin (081006–090630)
Johanna Carlsson
Andreas Traunsberger (080701–090123)
Peter Haraldsson (090304–090630)
Niklas Follin (080701–090114)
Alexander Gyllensten (090115–090630)
Alexander Gyllensten (080701–090114)
Robert Hansson (090304–090630)
Elisabeth Gehrke (080811–090630)
Emelie Hult
Henrik Jonsson (081126–090630)
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Ledningsgruppen för jämställdhetsarbete
Ledamot
Lisa Andersson
Elisabeth Gehrke
Linnéa Johnsson (081126–090630)
1:a suppleant
Helena Berggren
2:a suppleant
Eva Frisendahl
3:e suppleant
Henrik Jonsson (081126–090630)
Ledningsgruppen för likabehandling av studenter
Ledamot
Anna-Karin Gustavsson
Magnus Roslund
Centrala skyddskommittén
Ledamot
Mattias Karlsson
Gabriel Persson
1:a suppleant
Peter Haraldsson
2:a suppleant
Negin Nazari
Antagningsnämnden (081001–090930)
Ledamot
Magnus Roslund
Damon Tojjar
Vakant
Suppleant
Vakant
Vakant
Vakant
Examensnämden
Ledamot

Gabriel Persson
Vakant

Rådet för utbildning på forskarnivå
Ledamot
Caroline Karlsson
Damon Tojjar
Rådet för forskningsutveckling
Ledamot
Mattias Karlsson
Styrelsen för Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet (Gerdahallens styrelse)
Ledamot
Peter Haraldsson
Henrik Larsson
Filip Yliheikkilä
Personlig suppleant till
Peter Haraldsson
Damon Tojjar
Henrik Larsson
Angelica Andersson
Filip Yliheikkilä
Kenny Jäger
Studenthälsans styrgrupp
Ledamot
Suppleant

Lisa Andersson
Jennifer Berntsson
Malgorzata Zachoszcz (081211–090630)
Sofia Glimvall
Peter Haraldsson

Styrelsen för Lunds universitets historiska museum (LUHM)
Ledamot
Lovisa Brännstedt
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Elin Heinerud (080701–081207)
Tora Schlyter (090304–090630)
Botaniska trädgårdens styrelse
Ledamot
Heidi Gross
Styrelsen för Lunds universitets bibliotek (LUB)
Ledamot
Anna-Karin Gustavsson
Vakant
Arbetsmiljöhögskolan
Ledamot

Vakant
Vakant

Centre for innovation, research and competence in the learning economy (CIRCLE)
Ledamot
Elisabet Månsson
Lunds universitets centrum för innovation och entreprenörskap (LUCIE)
Ledamot
Emelie Stenborg
Johan Thorstensson
Suppleant
Henrik Buchhave (081126–090630)
Styrelsen för ESS-sekretariat
Ledamot
Christian Stråhlman (090420–091231)
Körcentrum Syds styrelse
Ledamot

Stina Wennberg
Johanna Erlingson (081006–090630)

Musikrådet
Ledamot

Sara Olofsson

IT-råd
Ledamot

Erik Bodin

Referensgrupp för studieadministrativa system
Ledamot
Erik Bodin
Styrgrupp för Pufendorfinstitutet
Ledamot
Mattias Hansson (081020–090630)
Säkerhetsrådet
Ledamot

Erik Bodin (081117–090630)

2.2.4 Externa poster vid Lunds universitet i Helsingborg och Helsingborgs Stad
Under verksamhetsåret har stora förändringar gjorts på Campus Helsingborg genom en omorganisation
där samtlig utbildning förläggs till universitetets fakulteter som i sin tur ansvarar för att utbildning förläggs
till Campus Helsingborg. Detta har resulterat i att flertalet studentrepresentantsposter har försvunnits som
inte kan existera då ansvaret för utbildningen ligger på respektive fakultet. Under hösten har situationen
vad gäller andelen tillsatta poster varit mycket låg till följd av omorganisationen. LUS ordförande har varit
aktiv i en nära dialog med studentföreträdarna genom CHSK men även i andra sammanhang. Situationen
håller på att förbättras då CHSK var en tydligare profil framöver.
Styrelsen för Campus Helsingborg
Ledamot
Sofia Glimvall
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Louise Ilhammar
Rebecca Svensson
Rektorsmöte vid Campus Helsingborg
Ledamot
Charlie Nisser (081006–081231)
Vakant
Biblioteksnämnd vid Campus Helsingborg
Ledamot
Cecilia Larsson (081006–081231)
Campus referensgrupp, Stadsbyggnadskontoret
Ledamot
Charlie Nisser (081006–081231)
Vakant
Suppleant
Vakant
Vakant
Studentbostadsnätverket
Ledamot

Vakant

Näktergalens referensgrupp
Ledamot
Vakant

2.2.5 Övriga externa poster
Lunds kommuns studentråd
Vice ordförande
Petter Forkstam, vald av Lunds kommuns studentråd
Ledamot
Elina Berg
Elisabeth Gehrke
Johan Thorstensson (080701–090330)
Niklas Trappe (080701–081125)
Aaron Thomas (081126–090630)
Dina Tufvesson
1:a suppleant
Petter Forkstam
2:a suppleant
Lisa Andersson
3:e suppleant
Vakant
CSN samverkan
Ledamot

Vakant
Vakant

Studentsamarbetet Öresund (SSÖ)
Ledamot
Elina Berg
Suppleant
Ida Andersson
P6:s styrelse (kalenderår)
Ledamot
Suppleant

Josefin Östberg
Albin Svensson

2.2.6 Arbetsgrupper eller liknande inrättade vid Lunds universitet
Referensgrupp för LU:s Kinasatsning
Ledamot
Johanne Linstad (080325–081231)
Referensgrupp för projeketet "Anställningsbarhet och bildning"

12

Årsredovisning 2008/2009 för Lunds universitets studentkårer, ideell förening
Organisationsnummer 845002-8371

Ledamot

Angelica Andersson (080602–091231)
Andreas Lundin (080602–091231)

Styrgrupp för ny besluts- och delegationsordning för Lunds universitet
Ledamot
Petter Forkstam (080811–081114)
Styrgrupp för organisation och samverkansformer för arbetsmiljöarbetet
Ledamot
Negin Nazari (080925–081231)
Arbetsgrupp för LU:s yttrande gällande SUHF:s remiss om stipendier på forskarutbildningsnivå
Ledamot
Andreas Lundin (080925–081231)
Styrgrupp för samordning/organisation av Erasmus Mundus – External Cooperation Window
Ledamot
Elisabeth Gehrke (080925–081231)
Utredningsgrupp för Framtidens lärandemiljöer
Ledamot
Eva Frisendahl (080925–081231)
Emma Fägerlind (080925–081231)
Mattias Karlsson (080925–081231)
Arbetsgrupp för Högskoleverkets lärosätesgranskning av Lunds universitet
Ledamot
Elina Berg (080925–090531)
Andreas Lundin (080925–090531)
Christian Stråhlman (080925–090531)
Beredningsgrupp för samverkansprojekt mellan Malmö högskola och Lunds universitet
Ledamot
Malin Grahn (080925–091231)
Referensgrupp för framtida lärarutbildning
Ledamot
Per Samuelsson (081020–081218)
Arbetsgrupp för placering av utbildning från Campus Helsingborg vid S-fak
Ledamot
Petter Forkstam (081020–081231)
Arbetsgrupp för framtagande av utbildningsplan för lärarutbildning
Ledamot
Angelica Andersson (081117–090630)
Arbetsgrupp för kvalitetssäkring av generella examina
Ledamot
Eva Frisendahl (081211–090630)
Arbetsgrupp för nominerande av framstående utbildningsmiljöer till Högskoleverket
Ledamot
Eva Frisendahl (090223–090630)
Remissvarsgrupp ”Självständiga lärosäten”
Ledamot
Anna Minara Ciardi (090223–090431)
Petter Forkstam (090223–090431)
Expertgrupp för Incitamentsprogram för energieffektivisering
Ledamot
Ingmar Clemensson (090223–090630)
Referensgrupp för framtagande av policydokument inom miljö och hållbar utveckling inom LU
Ledamot
Hans Cruse (090223–090615)
Arbetsgrupp för internationalisering i lärarutbildningen
Ledamot
Elisabeth Gehrke (090323–090630)
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Styrgrupp för framtagande av handlingsplan gällande kårobligatoriets avskaffande
Ledamot
Petter Forkstam (090420–090930)
Styrgrupp för samordnat IT-stöd
Ledamot
Erik Bodin (090420–090630)
Styrgrupp för projekt kring styrning, ledning och administrativt stöd för USV
Ledamot
Eva Frisendahl (090420–090630)

2.3 Av LUS avlönad eller arvoderad personal
2.3.1 LUS kansli
Petter Forkstam (Ordförande)
Eva Frisendahl (Vice ordförande)
Jan Roslund (Ekonomi- och studentserviceansvarig)
Maria Chowdhury (Studentombud)
Sebastian Bay (Administratör/informatör på BoPoolen)
Ida Andersson (SSÖ konferenskoordinator)

2.3.2 Lundagård
Thomas Frostberg (Styrelseordförande)
Viktor Ström (Redaktör)
Emma Svensson (Biträdande redaktör)

2.4 Tingets verksamhet
Tinget sammanträdde 6 gånger under året, varav 2 ting var valting.

2.4.1 Propositioner
2008-11-26
2008-11-26
2009-03-04
2009-05-20
2009-05-20

Fastställande av antal presidialer för LUS under 2009/2010
Beslut om representation i IIIEE:s styrelse
Budgetrevidering för LUS kansli inkl. Fanborgen för verksamhetsåret
2008/2009
Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2009/2010 inklusive
förslag om kommittéer
Ändringar i LUS reglemente

2.4.2 Motioner
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-11-26
2009-03-04
2009-03-04
2009-03-04

Internationella miljöinstitutet
Åsiktsting
Ändring av LUS åsiktsprogram
Beslut om Studentbarometer
Ändring av LUS åsiktsprogram
LUS tycker till om autonomiutredningen
Stadgeändring i andra läsningen: LUS förhållande till s k centrumbildningar

14

Årsredovisning 2008/2009 för Lunds universitets studentkårer, ideell förening
Organisationsnummer 845002-8371

2.4.3 Interpellationer och misstroenden
2009-03-04

En interpellation till LUS vice ordförande Eva Frisendahl från Lunds
humanistkårs styrelse rörande besvarandet av Lunds universitets
internremiss om förslag till modell för bedömning av reell kompetens för
grundläggande behörighet

2.4.4 Årsredovisningar
2008-10-06
2008-10-06
2008-11-26
2008-11-26

Årsredovisning Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn
Årsredovisning Stiftelsen Lunds Studentkårs kreditkassa
Årsredovisning för LUS verksamhetsåret 07/08
Årsredovisning Stiftelsens Lunds studentkårs friluftsgård

2.4.5 Övriga viktigare ärenden
2009-05-20

Revidering av Stadga för Lunds studentkårs Kreditkassa

2.5 Styrelsens verksamhet
LUS styrelse hade under verksamhetsåret 11 protokollförda möten. Styrelsen hade även en mängd
informella träffar, så kallade LUS-fikor, tillsammans med ständigt adjungerade och kommittéordförandena
– cirka var fjärde vecka under året med undantag för jul och slutet av våren. Varannan träff hade ett på
förhand bestämt tema med koppling till aktuella frågor för LUS och varannan användes för fria
reflexioner. Till ett antal av träffarna bjöds också olika aktuella personer in. Under verksamhetsåret hölls
därtill 4 såkallade kårluncher dit LUS styrelse samt presidialer från alla studentkårer vid Lunds universitet
bjöds in.
Årets resultat för LUS kansli exkl. Lundagård visade ett positivt resultat med 125 659 kronor, vilket nästan
var 118 000 kronor bättre än budget. Anledningen till den stora skillnaden var bland annat
försiktighetsåtgärder med neddragning av marknadsföringsinsatser med tanke på kårobligatoriets
avskaffande. Medlemsintäkterna följde budget men ökade intäkter för Hälsningsgillet, från avtalet med
Trygg-Hansa, hyressubvention från AF-borgen (som tidigare inte utdelats) samt i allmänhet större externa
bidrag gjorde att intäkterna sammantaget låg över budget. Inköp i samband med den nya tjänsten som
Studentombud gjorde att poster som exempelvis tidningar och facklitteratur har varit svåra att budgetera.
Vid budgetrevidering under våren uppstod även en felbudgetering gällande löner, vilket förklarade den
stora avvikelsen. Utöver lön för tjänst som studentombudet, utökades tjänsten som Ekonomi- och
studentserviceansvarig till heltid. Under våren beslutade styrelsen att inrätta en projektanställning för
genomförande av SSÖ:s konferens 13 maj. Ökade revisionskostnader uppkom då två bokslut glädjande
blivit färdiga under året.
För verksamhetsåret visade Lundagård ett positivt resultat på 37 784 kronor. Intäkterna minskade med
171 173,83 kronor till 1 738 099,64, främst beroende på kraftigt minskad annonsförsäljning.
Annonsintäkterna i papperstidningen påverkades av den allmänna konjunkturnedgången och minskade
med drygt 17 % till 1 000.954 kronor. Nedgången uppvägdes delvis av nya intäkter från universitetets
informationssida. På grund av det ekonomiska läget genomfördes inte vissa större inplanerade projekt och
verksamheten kunde därför visa ett positivt resultat. Resultatet för 2008/09 belastades med nära 40 000
kronor för annonsprovisioner som egentligen härrör till räkenskapsåret 2007/08, men där fakturan kom in
efter att bokslutet för det året gjorts klart.

2.5.1 Styrelsens beslut
Styrelsens viktigare beslut under verksamhetsåret har varit följande:
att förrätta val till Kreditkassans styrelse, Bopoolens styrgrupp, Interpol, Säkerhetsrådet, Lunds
universitets IT-råd och ESS-sekretariatets styrelse utöver de styr-, referens-, berednings-, arbetsgrupper
under 2.2.6 som inte presidiet nedan eller tinget ovan förrättat
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att fastställa attest- och delegationsordning samt arbetsordning för LUS
att anta policy för Studentombudets förhållande till LUS
att genomföra Bostadsundersökning under 2008
att utse arbetsgivarkontakter för LUS presidium 08/09
att inrätta en projektanställning för planering och genomförande av SSÖ konferens 13 maj 2009
att fastställa budgetrevidering för LUS kansli inkl Fanborgen för verksamhetsåret 2008/2009
att genomföra LUS styrelseöverlämning 11–12 juni på Lillsjödal
att inrätta en visstidsanställning för Bopoolen under sommaren 2009
att teckna avtal med Metro gällande Metro Student
att anordna presidialdagar
att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2006/2007 & 2007/2008
att utse firmatecknare för verksamhetsåret 2009/2010
att teckna uppdragsavtal med LUS presidium och Lundagårds redaktörer
att teckna avtal med Folkuniversitetet
att inrätta generalsekreterare som ett förtroendeuppdrag inom LUS

2.5.2 Styrelsens verksamhetsplan
Måluppfyllelse gentemot styrelsens del av verksamhetsplanen rapporteras under respektive fokusfråga där
kursiv text är verksamhetsplanens målbeskrivning.
2.5.2.1 Kompetensutveckling av aktiva
(1) Målet är att minst hälften av LUS förtroendevalda ska ha genomgått någon form av
kompetensutveckling som är relevant för respektive uppdrag. Som förtroendevald räknas alla som utsetts
av LUS ting eller styrelse, alla LUS tingsledamöter och -suppleanter samt LUS kommittéledamöter och suppleanter. Målet kan nås genom att styrelsen verkar för att de förtroendevalda erbjuds
kompetensutveckling, genom exempelvis Studentkårsakademin, nätverksträffar eller seminarier som
universitetet eller andra organisationer anordnar.
Studentkårsakademin har genomförts under höstterminen med temata "Högskolans ABC" (16/10),
"Systematiskt arbetsmiljö- och studiemiljöarbete" (21/10) och "Mångfaldsarbete och retention" (6/11).
Vid utbildningen deltog 25 personer varav 5 som mottog diplom av rektor för deltagande vid samtliga
tillfällen. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som ansvariga bestående av Mattias Karlsson (sammankallande),
Lisa Andersson, Gabriel Persson och Pernilla Lundmark för genomförandet.
Presidiet har löpande skickat vidare inbjudningar från olika konferensarrangörer i såväl Lund som på
övriga platser. Kommittéerna har fått möjlighet att skicka studenter för universitetets bekostnad till
relevanta konferenser för kommittén. LUS har bland annat skickat studenter på studentbostadskonferensen Studbo08 18–19 september och jämställdhetskonferensen "Långsiktig jämställdhetsintegrering i staten" 28 januari.
Under året har LUS-fikor anordnats 12/9, 10/10, 31/10, 5/12, 23/1, 13/2 och 5/3. Under 10/10 var
temat stress, 5/12 var temat lärandemiljöer med inbjuden gäst i form av Jan Aldoson från
Byggnadsenheten, 13/2 var temat sektion student och utbildning med inbjuden gäst i form av Tarmo
Haavisto och 5/3 var temat LUS framtida organisation. På grund av hög arbetsbelastning för presidiet och
svårigheter med att hitta möjliga tider för fika har dessvärre dessa aktiviteter behövt nedprioriteras under
slutet av våren. Utöver det har kårluncher anordnats 29/9, 18/11 och 26/9 för samtliga kårpresidialer vid
Lunds universitet.
(2) Mål för verksamhetsåret är att utarbeta en manual för studentfackligt påverkansarbete innehållande
bland annat goda exempel, genomförande och uppföljande av projekt, lagar och regler att luta sig mot,
mötesteknik och hur universitetet fungerar och utifrån denna samlade kunskapsbas utbilda LUS
förtroendevalda.
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Styrelsen tillsatte 25/9 en styrgrupp bestående av Eva Frisendahl (sammankallande), Jennifer Berntsson
och Isa Thelin med uppdraget att skapa en nätbaserad manual under LUS hemsida. Även en populärversion skulle tas fram samt en tydlig koppling till den nya rättighetslistan önskades. Arbetet beräknades
bli klart under mars 2009 men styrelsen beslutade nedprioritera ärendet med tanke på hög arbetsbelastning
inom organisationen.
2.5.2.2 Kårobligatoriet
(1) Målet är att ha förberett en organisering av LUS verksamhet att stå rustad för att möte de
förändringar som ett eventuellt avskaffande av obligatoriet kommer att innebära.
Styrelsen tillsatte 20/10 tre obligatoriegrupper: kårernas obligatoriegrupp där även Teknologkåren,
Juridiska Föreningen och Lundaekonomerna deltog med Isa Thelin och Alexandra Brundin Urisman som
sammankallande, LUS obligatoriegrupp med Petter Forkstam som sammankallande samt Lundagårds
obligatoriegrupp med Eva Frisendahl som sammankallande. Kårernas obligatoriegrupp sammankallades
29/10, 2/12, 13/1 och 26/2. Arbetet i gruppen blev att opinionsbilda fram till beslut i riksdagen och
sedan omstrukturering av verksamhet. Undergrupper tillsattes med ansvar att koppla frågan mot
näringslivsrepresentanter, politiker och lärosätesföreträdare. Lars Leijonborg presenterade oväntat den 25
februari en lagrådsremiss gällande ett avskaffat kårobligatorium. LUS fick studentkårernas uppdrag att föra
deras röst i obligatoriefrågan och syntes under kommande dagar i radio, TV, olika tidningar.
Ett första möte med representanter från närmast samtliga studentkårer, nationer, Akademiska Föreningen,
Kuratorskollegiet och LUS arrangerades 4 mars som ska gå till historien som dagen då kårföreträdare och
nationsföreträdare lyfte fördelarna med varandras verksamheter, istället för den vanligare oförståelsen.
Stormötet Studentlund bildades, och träffades ytterligare 3 gånger under våren och slutligen med ett
överlämningsmöte i början av juni. En styrgrupp till Studentlund tillsattes med representanter från
nationerna, kårerna, AF, KK och LUS, vilka träffades 4 gånger under våren och där framförallt
föreberedde handlingar inför stormötena. LUS ordförande var ledamot i styrgruppen. Ett evenemang för
näringslivet arrangerades den 18 mars med inbjudna företag, som är knutna till studentorganisationerna.
Också rektor deltog. Kampanj "I love Lunds studentliv" lanserades bland annat genom pins som rektor
använde flitigt resten av verksamhetsåret.
LUS ordförande skrev under 3 debattartiklar och två repliker på debattartiklar med Sveriges förenade
studentkårer, Uppsala studentkår, Stockholms studentkårers centralorganisation samt Umeå studentkår.
En debattartikel i Upsala Nya Tidning lyfte problematiken med att förstöra det unika som studentlivet i
Uppsala och Lund står för tillsammans med rektorerna och nationernas företrädare. 13 mars arrangerade
LUS tillsammans med SFS, SSCO och Göteborgs förenade studentkårer ett nationellt rådslag i Stockholm
där flera av Sveriges studentkårer deltog samt samtliga nationer i Uppsala och Lund inklusive AF. Många
viktiga frågor lyftes under dagen.
Regeringen presenterade en proposition 17 mars som sedan behandlades i riksdagens utbildningsutskott
innan den var uppe till behandling i riksdagen 20 maj. Frågan debatterades men beslut fattades först 10
juni.
Lundagårds obligatoriegrupp arbetade vid sidan om LUS styrelse och Lundagårds styrelse, som båda
hanterade obligatoriefrågan. Därmed fick obligatoriegruppen en mindre roll än tanken var och arbetade
även utan att ett beslut hade tagits av riksdagen, men detta visade sig rimligare. Man hann diskutera några
lösningar och konsekvenser av dessa, men det var många bitar som skulle falla på plats för att en slutgiltig
lösning skulle kunna presenteras, och detta kunde bara delvis hanteras under året. Sådant som diskuterades
var bland annat alternativa inkomster, relationen till kårerna och distributionsmetoder. En bild började så
smått träda fram för vad som kunde vara möjliga lösningar, men gruppen hade en del arbete kvar för att
kunna anse sin uppgift helt avslutad.
LUS obligatoriegrupp sammanträdde inte under hösten eftersom arbetet enligt styrelsen skulle påbörjas
först när beslut var fattat, vilket inte blev aktuellt förrän 10 juni. Däremot behandlade styrelsen
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studentkårernas framtida samarbetsorgan under ett styrelsemöte samt vid en LUS-fika. Presidiet arbetade
vidare med frågan under överlämningen.
2.5.2.3 Internationalisering – hemsida på engelska
(1) Målet är att utveckla en komprimerad, engelskspråkig del av LUS hemsida där det finns översiktlig
information om organisationen och dess möjligheter, samt att skapa rutiner för uppdatering av denna del
av hemsidan.
Styrelsen avsatte 8 000 kr under LUS budgetkonto "Övriga projekt och evenemang" för
översättningskostnader. Presidiet ansvarade för att hitta en extern arvoderad konsult för uppdraget där
hemsidans engelskspråkiga del består av allmän information som inte behöver uppdateras ofta och ligger
på hemsidan under rubriken "In English". Arbetet slutfördes under januari 2009.

2.6 Presidiets verksamhet
2.6.1 Representation
LUS ordförande har under året såsom ordförande varit representant för organisationen eller studenterna i
följande organ/styrelser:
- Lunds universitets styrelse
- Rektors dekanråd
- Rektors politikerforum
- Lunds kommuns studentråd
- Lunds universitets lilla och stora bostadsgrupp
- Hjalmar Gullbergs och Greta Thotts stipendiefond
- Teol dr Henning Wijkmarks stiftelse
LUS vice ordförande har under året såsom vice ordförande varit representant för organisationen eller
studenterna i följande organ/styrelser:
- Utvecklingsrådet vid Lunds universitet
- Centrala skyddskommittén
- Studenthälsans rådgivande grupp
LUS presidium har under året såsom ordförande och vice ordförande varit representanter för
organisationen eller studenterna i följande organ/styrelser:
- Lunds universitets ledningsgrupp
- Rektorssammanträdet
- Styrelsen för Stiftelsen Lunds Studentkårs friluftsgård
- Tidningen Lundagårds styrelse

2.6.2 Presidiebeslut
Presidiet har under året fattat 28 presidiebeslut som alla i efterhand blivit stadfästa i styrelsen. Viktigare
presidiebeslut under verksamhetsåret har varit följande:
1. Beslut om presidiets ansvarsfördelning (080716)
2. Beslut om studeranderepresentant i styrgruppen för organisation och samverkansformer för
arbetsmjljöarbetet (080828)
3. Beslut om studeranderepresentant i arbetsgruppen för LU:s yttrande gällande SUHF:s remiss om
stipendier på forskarutbildningsnivå (080905)
4. Beslut om studeranderepresentant i styrgruppen "Projekt för samordning och organisation av
Erasmus Mundus – External Cooperation Window vid Lunds universitet" (080911)
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5. Beslut om studeranderepresentanter i utredningsgruppen för Framtidens lärandemiljöer
(080913)
6. Beslut om adjungerad studeranderepresentant i styrgruppen för Institute for Advanced Studies
(081010)
7. Beslut om studeranderepresentant i arbetsgruppen för utbildningsplan till lärarutbildningen med
LU-HKr (081105)
8. Beslut om studeranderepresentation i workshop inom projektet Lärarskap och ledarskap (081111)
9. Beslut om studeranderepresentant i arbetsgrupp för kvalitetssäkring av generella examina och för
huvudområden (081119)
10. Beslut om inhandlande av datasupporttjänst (081225)
11. Beslut om inhandlande av datasupporttjänst för Studentombudet (081225)
12. Beslut om studentrepresentant i styrgruppen för Pufendorfsinstitutet (090112)
13. Beslut om deltagande i jämställdhetskonferens (090112)
14. Beslut om äskande "Extraanställning BoPoolen – strategisk satsning på utländska
masterstudenter" till Lunds universitet och Lunds kommun (090119)
15. Beslut om besvarande av remiss om reell kompetens (090121)
16. Beslut om anställning av projektkoordinator för genomförande av SSÖ-konferens (090128)
17. Beslut om önskelista till Lunds universitets rektor Per Eriksson (090130)
18. Beslut om studentrepresentant i arbetsgruppen för nominerande av framstående
utbildningsmiljöer (090206)
19. Beslut om anställning av projektkoordinator för genomförande av SSÖ konferens (090209)
20. Beslut om Studenternas bidrag till Lunds universitets årsredovisning 2008 (090219)
21. Beslut om studentrepresentant i Rådet för IT och informationssystem (090224)
22. Beslut om LUS yttrande förslag till ny "Besluts- och delegationsordning vid Lunds universitet"
samt förslag till beslut om "Indelning av universitetet i områden samt beslut om ledningsorgan för
dessa" (090302)
23. Beslut om yttrande gällande "Frågor med anledning av Högskoleverkets uppdrag att utreda vissa
frågor om antagning och avskiljande" (090504)
24. Beslut om anställning av projektkoordinator för genomförande av SSÖ konferens (090507)
25. Beslut om investering av LUS kök (090421)
26. Beslut om deltagande i bildningskonferens (090603)
27. Beslut om studeranderepresentanter i utredningsgruppen för Framtidens lärandemiljöer (090615)
28. Beslut om budget för Studentombudet 090501-100430 (090624)

2.6.3 LUS sida i Lundagård
Lundagård har utkommit med 9 nummer under verksamhetsåret. LUS sidan har haft olika utformning
under året, men den har oftast bestått av en större signerad artikel, den så kallade stora åsikten och en eller
flera mindre artiklar samt en betygsbarometer och ett eller två tips, liksom en annons för Studentbry.se.
Den stora åsikten och lilla åsikten har under verksamhetsåret haft följande rubriker:
• Nr 6 2008
Stora: ”Var ska du sova i natt?” om bostadsbristen. Lilla: ”Välkommen till Lund!” om studentengagemang
• Nr 7 2008
Stora: ”Tänk något på din arbetsmiljö?” om studenters arbetsmiljö. Lilla: ”Äntligen studentrabatt?” om
studentrabatt i kollektivtrafiken
• Nr 8 2008
Stora: ”Andra klassens medborgare” om studenters ställning i kommunen. Lilla: ”Välkommen, nye
rektor!” om förhoppningar på nyvalde rektorn Per Eriksson
• Nr 9 2008
Stora: ”Rättssäkerhet är sexigt!” om studenters rättssäkerhet och nya rättighetslistan. Lilla: ”Har inte
studenten i Helsingborg rätt till samma studentservice?” om bristen på studentservice i Helsingborg
• Nr 1 2009
Stora: ”Student och finanskris – vi har hela listan” om konsekvenser för studenter av finanskrisen. Lilla:
”Välkommen till Lunds universitet!” om förändringar inför nya året och studentengagemang
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• Nr 2 2009
Halvstor: ”Vår önskelista till nya rektorn” om LUS önskelista till rektorn. Halvstor:
”Studentbostadsundersökning 2008” om nyligen genomförda LUS bostadsundersökning
• Nr 3 2009
Stora: ”Kåren är din!” om studentkårsengagemang. Lilla: ”Vart tar kvinnorna vägen inom akademin?” om
jämställdheten på Lunds universitet
• Nr 4 2009
Stora: ”Studiesocialt i Lund” om hur studiesociala utredningen skulle påverka studenterna vid Lunds
universitet. Lilla: ”I finanskrisens spår” om finanskrisens effekter för studenter och studier
• Nr 5 2009
Stora: ”Du kan vara stolt över det här!” om LUS bedrifter under verksamhetsåret

2.6.4 Presidiets möten
Nedanstående är ett urval av den redogörelse styrelsen fått av presidiets olika sammankomster under
verksamhetsåret. Först radas möten upp som löpande tagit mycket tid i anspråk för att sedan avslutas med
i punktform ett begränsat urval. För en fullständig lista hänvisas till styrelsens meddelandelistor.
Rektorssammanträde
Presidiet deltog vid närmast samtliga rektorssammanträden som hölls varje vecka under terminstid där
rektor fattar sina formella beslut.
Ledningsgrupp
Presidiet deltog vid närmast samtliga möten som hålls varannan vecka med universitetets ledningsgrupp
där rektor, prorektor, vice rektorer och förvaltningschef bereder ärenden inför rektorssammanträden och
dekanråd.
Dekanråd
Ordförande deltog vid samtliga möten med Dekanrådet som hålls varannan vecka med universitetets
ledning och dekaner. Även vice ordförande deltog vid Dekanrådsinternaten som hölls 30 september – 1
oktober under hösten och 15–16 maj under våren.
Förvaltningschefsmöten
Presidiet deltog vid möten med förvaltningschefen gällande förvaltningens arbete i genomsnitt varannan
månad.
Universitetsstyrelsen
Ordförande deltog i förmöten och möten med universitetsstyrelsen som adjungerad studentrepresentant.
Ordförande deltog även i universitetsstyrelsens beredningsgrupp för framtagande av ny rektor för Lunds
universitet vid möten den 4, 13 och 26 augusti samt den 19 och 24 september.
LUS kommittéer
Ordförande deltog vid möten med universitetslednings-, kommun- och region- och Campus Helsingborgs
studentkommitté som hålls en gång i månaden. Vice ordförande deltog vid möten med utbildnings-,
studiesociala och jämställdhet- och likabehandlingskommittén, som hölls en gång i månaden. Presidiet
deltog även vid kommittéordförandekollegiets möten för kommittéordföranden och valberedningens
ordförande som hölls ungefär var sjätte vecka. Kommittéordförandekollegiet fungerade som en
ledningsgrupp till presidiet i LUS relaterade frågor.
1.
2.
3.
4.
5.

Gamla och nya presidiet har överlämning. (2–14/7)
Gamla och nya presidiet deltar i ett överlämningsmöte med SSSSSS i Göteborg. (2–3/7)
Gamla och nya presidiet deltar i en heldag med Göteborgs universitets studentkårer. (080708)
Presidiet deltar i Presidieutveckling för framtiden (PUFF). (080818, 20 och 22)
Ordförande informerar om kårerna på General Information Meeting. (080819)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ordförande deltar i ett möte med Skånes studentkårer (Studentkåren Malmö, Kristianstad
studentkår och SLU Alnarps studentkår). (080827)
Presidiet informerar om LUS på Lunds universitets kansli- och enhetschefsmöte. (080829)
Presidiet deltar på AFKKLUS-träff för kårordförande och kuratorer. (080829)
Presidiet deltar på Skiftesgasquen. (080830)
Presidiet deltar vid LU:s läsårsmottagning. (080904)
Presidiet deltar tillsammans med AF och KK i arrangerandet av Hälsningsgillet och välkomstfest
(080905)
Presidiet deltar i möte med Studenthälsans och Företagshälsovårdens nya verksamhetschef
Lennart Nordberg. (080908)
Ordförande deltar på Studentsamarbetet Öresunds (SSÖ) möte i Köpenhamn. (080912)
Presidiet anordnar tillsammans med AF och KK Utbildning i ansvarsfull alkoholhantering, A-cert
resp. B-cert (080913–14)
Presidiet deltar vid lunch och presentationen av RQ08. (080917)
Ordförande deltar på konferensen Studboo8 i Stockholm. (080918)
Presidiet deltar i LU:s ledningsgruppsmöte med Uppsalas universitetsledningsgrupp.
(080919)
Vice ordförande deltar på uppförande av lundaspexet Uarda i Uppsala med eftersits. (080919)
Presidiet deltar på presentation av regeringens budgetpresentation. (080922)
Ordförande modererar och vice ordförande deltar på Inspirationsdagen för jämställdhet. (080923)
Vice ordförande deltar i universitetsgemensam workshop om arbetsmiljö (080924)
Ordförande deltar i och håller ett pass om studentinflytande på prefektutbildningen. (080929)
Presidiet deltar vid Anna Lindhs Lecture med Kofi Annan och ordförande deltar även vid
efterföljande middag. (081002)
Ordförande deltar i Beredningen för Tillväxt och Hälsa Sydväst möte med studentkårer. (081006)
Presidiet deltar i ett möte med riksdagens Studiesociala kommitté. (081010)
Presidiet deltar i ett möte med Studentkåren Malmös heltidare. (081013)
Presidiet deltar i intervju av HSV gällande tillsynsbesök. (081016–17)
Presidiet deltar och ordförande håller tal vid Professorsinstallationen. (081017)
Presidiet deltar vid LUS och Internationella sekretariatets internationaliseringsseminarium.
(081020)
Ordförande deltar i möte med LU:s och Högskolan Kristianstads ledningsgrupp i Kristianstad.
(081021)
Presidiet deltar på Peter Honeths presentation av regeringens forsknings- och
innovationsproposition. (081023)
Ordförande deltar med rektor Göran Bexell vid LU:s firande av FN-dagen. (081024)
Presidiet deltar vid Medicinska Föreningens Corbal. (081025)
Ordförande deltar i ett utdelningsmöte med LU:s stipendienämnd. (081029)
Vice ordförande deltar i HSV:s presentation av utvärderingsarbetet av kvalitetsarbetet med
forskarutbildningen vid LU (081105)
Presidiet deltar vid SSSSSS-möte med SSCO och GFS i Stockholm. (081106–07)
Presidiet deltar vid SUHF:s konferens "Akademiska värden" i Lund med efterföljande middag.
(081110)
Presidiet arrangerar och deltar vid Råbiffen. (081112)
Vice ordförande deltar vid LUM:s jubileum. (081113)
Presidiet deltar vid LUS avtackningsmiddag av ledningsgruppen i Biskorpshuset. (081114)
Presidiet deltar i ett möte med Lunds kommun och Lunds universitet. (081117)
Ordförande deltar som ordförande för Lunds studentkårers karnevalsorgan där beslut fattas om
att arrangera Lundakarneval 2010. (081118)
Vice ordförande deltar som talare i Universitetshistoriska sällskapets årsmöte. (081120)
Ordförande deltar i ett möte i Kristianstad med Studentkåren Malmö och Kristianstad studentkår.
(081124)
Ordförande deltar på AF-sällskapets årsmöte. (081124)
Presidiet deltar i ett möte i Göteborg med Göteborgs universitets studentkårer. (081128–29)
Presidiet deltar vid Akademiska Föreningens Siste november-festligheter. (081129)
Presidiet deltar i ett inledande möte med Per Eriksson. (081201)
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Presidiet medarrangerar tillsammans med AF & KK julfika för studentkårer, nationer och AF
(081209)
Presidiet deltar i ett möte med Uppsala studentkårs presidium i Lund. (081210–11)
Presidiet arrangerar LUS julfest. (081212)
Presidiet deltar vid universitetsstyrelsens avtackningsmiddag för ledningsgruppen. (081215)
Presidiet arrangerar julavslutning med LUS arvoderade och anställda. (081217)
Presidiet deltar på och ordförande talar vid avtackningscermoni för rektor Göran Bexell och
ledningsgruppen. (081219)
Vice ordförande informerar om studentkårerna på 2 General information meeting för nyanlända
utbytesstudenter och ett för dito mastersstudenter. (090114)
Vice ordförande deltar i seminarium med internationell expertpanel om kvalitetssäkring av
utbildning. (090119)
Ordförande deltar i ett seminarium med internationell expertpanel om utbildningskvalité.
(090120)
Presidiet deltar vid Hälsningsgillet där rektor välkomnar novischer från AF-borgens balkong.
(090130)
Ordförande deltar på rektorsinstallationsseminarium gällande strategiska forskningsområden.
(090130)
Presidiet deltar på och ordförande talar vid rektorsinstallationen. (090130)
Presidiet arrangerar kursen LUS001 – Studentinflytande i teori och praktik för ny
universitetsledning. (090205)
Presidiet anordnar tillsammans med AF och KK utbildning i ansvarsfull alkoholhantering, A-cert
samt B-cert (090207–08)
Ordförande presenterar LUS studentbostadsundersökning 2008 med efterföljande presskonferens
och lunch för paneldeltagare. (090209)
Presidiet deltar vid och ordförande är dito för Karnevalsorganet där kommitté för
Lundakarnevalen 2010 väljs. (090209)
Ordförande deltar vid en middag med universitetsstyrelsen där rektor Per Eriksson presenterar
strategier för framtiden. (090219)
Presidiet deltar i symposium Göran Bexell 2.0 med efterföljande middag. (090224)
Ordförande informerar om studentkårernas arbete vid AF styrelsemöte. (090224)
Presidiet arrangerar ett möte i Lund med SSSSSS med efterföljande Snapphanebal. (090227–28)
Ordförande deltar i ett möte med Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.
(090302)
Presidiet deltar i och ordförande håller i ett historiskt möte med studentkårer, nationer och AF
gällande obligatoriet där grunden till Studentlund läggs. (090304)
Vice ordförande deltar i LU:s och LUS firande av internationella kvinnodagen. (090306)
Ordförande deltar i ett möte med Lunds kommun och Lunds universitet. (090306)
Ordförande samarrangerar och deltar vid det nationella rådslaget angående obligatoriets
avskaffande i Stockholm. (090313)
Vice ordförande deltar i obligatoriemiddag med studentorganisationer och näringsliv. (090318)
Presidiet deltar och ordförande håller tal på professorsinstallationen. (090327)
Ordförande deltar i intervjuer av extratjänst till Bopoolen. (090331)
Presidiet arrangerar och deltar i Råbiffen-festligheterna (090401)
Presidiet informerar om aktuella studentfrågor för universitetsstyrelsen (090417)
Presidiet arrangerar LUS vårsittning för aktiva (090417)
Ordförande deltar tillsammans med vice rektor Sven Strömqvist i mingel med Kulturhuvudstad
2014 (090428)
Ordförande deltar i prefektmöte om administrativa stödprocesser (090429)
Presidiet anordnar sillunch för De äldres råd och deltar i AF:s siste april-festligheter där vice
ordförande håller tal till våren (090430)
Ordförande deltar i budgetmöte med LU:s ledningsgrupp (090430)
Presidiet ordnar rektorsuppvaktning där ordförande håller tal till rektor (090501)
Presidiet deltar i riskanalys med LU:s ledningsgrupp (090505)
Presidiet deltar i studentkårernas riskanalys (090511)
Ordförande deltar i en paneldebatt om ungas boende arrangerad av Lunds kommun (090512)
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Ordförande inleder SSÖ-konferensen "Utbildning, utveckling och mobilitet i Öresundsregionen"
arrangerad av LUS och deltar i en panel (090513)
Presidiet deltar vid Studentprästernas vårlunch (090514)
Presidiet deltar i Lillsjödals fixarhelg (090516–17)
Vice ordförande deltar i Lunds kommuns släppefest för Mångfaldsrundan (090518)
Presidiet deltar i möte med Uppsala studentkårs presidium (090522)
Presidiet deltar vid Uppsalas Farmaceutiska studentkårs trädgårdsfest (090522)
Presidiet deltar vid Västgöta nationens vårbal med Uppsala studentkår (090523)
Presidiet deltar i möte med HSV:s lärosätesgranskning (090525)
Vice ordförande deltar vid studentorganisationernas tält för Mångfaldsrundan (090527)
Presidiet deltar vid studentkårernas vårlunch med rektor och ledningsgrupp (090528)
Presidiet deltar vid Doktorspromotionens festligheter (090529)
Presidiet deltar vid Diplomeringsceremonin och ordförande håller tacktal till rektor med
efterföljande sommarfest för studentkårerna, nationerna och AF (090604)
Presidiet deltar vid LUS styrelseöverlämning på Lillsjödal (090611–12)
Presidiet deltar i gemensam 60 års uppvaktning för rektor med AF och KK (090622)

2.6.5 Under året ingångna och uppsagda avtal
Följande avtal har av LUS ordförande ingåtts under året för organisationen LUS:
Anställningsavtal med Jan Roslund (080805)
Anställningsavtal med Maria Chowdhury (090330)
Anställningsavtal med Ida Andersson (090128)
Anställningsavtal med Ida Andersson (090209)
Anställningsavtal med Ida Andersson (090323)
Anställningsavtal med Ida Andersson (090507)
Anställningsavtal med Sebastian Bay (090401)
Avtal om städning med AF Borgen AB (081028)
Avtal om städning med AF Borgen AB (081217)
Avtal om prenumeration av tidningen Lundagård för samtliga anställda vid Lunds universitet (090625)
Avtal om prenumeration av tidningen Lundagård med TLTH (090608)
Avtal om informationssida i Lundagård med Lunds universitet (081217)
Avtal med Wahlin & Dalholm angående tryck av tidningen Lundagård (081217)
Kompletterande annonsavtal gällande webbannonsförsäljning av tidningen Lundagård med Tomat
(090608)
Avtal avseende distribution av tidningen Lundagård med Tidningsbärarna (091217)
Avtal med Folkuniversitetet avseende stöd till särskild tjänst på LUS och folkbildningsverksamhet
(090603)
Avtal om företagshälsovård med Lunds universitet (090310)
Avtal med Metro (090421)
Avtal med Kreditkassan angående ersättning för generalsekreterare (081219)
Avtal om Huvudmannaskap och avgifter för Hälsningsgille (090108)
Avtal om annons- och reklamförsäljning med Tomat (090402)
Avtal om Projektledaren med Tomat (090402)

2.6.6 Yttranden, skrivelser, mediaframträdanden, pressmeddelanden
2.6.6.1 Remissvar och skrivelser
LUS har totalt skickat in 21 (varav 10 som är studenternas yttranden till kommunala planärenden på
Kommunala studentrådet) remissvar, skrivelser eller dylika dokument under verksamhetsåret. Dessa har
oftast behandlats i någon av kommittéerna men ibland också av en specifik arbetsgrupp eller av presidiet.
Samtliga yttranden utom Kommunala studentrådets finns att tillgå i fulltext via LUS hemsida.
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080701: LUS svar på remissen "Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola"
081007: Kommunala Studentrådets svar på samrådshandling ”Detalj för Klostergården 1:5 m fl i Lund,
Lunds kommun (Arenaparken)”
081027: LUS svar på remissen "Handlingsplan för breddad rekrytering"
081104: Kommunala Studentrådets svar på samrådshandling ”Detaljplan för Raffinaderiet 1 m fl i Lund,
Lunds Kommun (Sockerbruksområdet)”
081202: Kommunala Studentrådets svar på samrådshandling ”Förslag på fördjupning av utvecklingsplan
för närområdet i friluftsområdet Skryllegården”
090121: LUS svar på remissen "Riktlinjer för relationen mellan institutioner/fakulteter och
forskarstuderande vid Lunds universitet"
090121: LUS svar på remissen "SUHF:s remiss "Modell för bedömning av reell kompetens för
grundläggande behörighet"
090127: Kommunala Studentrådets svar på samrådshandling ”Belysningsprogram – LUNDS LJUS”
090220: LUS yttrande över Lunds universitets årsredovisning 2008
090305: LUS svar på remissen om förslag till IT-policy för Lunds universitet
090305: LUS svar på remissen om förslag till riktlinjer för IT-verksamheten vid Lunds universitet
090305: LUS svar på remissen om förslag till modell för systemförvaltningen vid Lunds universitet
090310: Kommunala Studentrådets yttrande på förstudie – ”Program till detaljplan, Östra Odarslöv 12:1,
13:1 m.fl. i Lund, Lunds kommun (ESS)
090310: Kommunala Studentrådets svar på utställningshandling ”Detaljplan för del av Innerstaden 2.1 m
fl i Lund, Lunds kommun (Dammhagen)”
090421: Kommunala Studentrådets svar på samrådshandling ”Översiktsplan 2010”
090421: Kommunala Studentrådets svar på samrådshandling ”Mark- och bostadsförsörjningsprogram
MBP 2010–2012”
090421: Kommunala Studentrådets yttrande till kommunstyrelsen över motion från Björn Abelson (s) och
Martin Anderssons (s) ”Studentbostäder i kommunal regi”
090421: Kommunala Studentrådets svar på ”Program till detaljplan för del av kvarteret Vildanden m m,
Lunds Kommun”
090504: LUS yttrande rörande frågor med anledning av Högskoleverkets uppdrag att utreda vissa frågor
om antagning och avskiljande
090505: LUS svar på remissen om förslag till säkerhetspolicy för Lunds universitet
090602: LUS svar på remissen om studiesociala utredningens betänkande "Stärkt stöd för studier – tryggt,
enkelt och flexibelt"

2.6.7 Mediaframträdanden
Under verksamhetsåret figurerade LUS i media och nedan listas de tidningsartiklar, debattartiklar, TVframträdanden och radioframträdanden som gjorts, de pressmeddelanden som skickats samt de nummer
av Lundagård som utgivits.
2.6.7.1 Pressmeddelanden
1. ”Bostäder saknas för utländska studenter på Arrival Day”, 080818. (Petter Forkstam)
2. ”Studentrabatt på Skånetrafiken”, 080912. (Petter Forkstam)
3. ”Inga ljuspunkter för studenter i budgetpropositionen”, 080923. (Eva Frisendahl)
4. ”Studenterna välkomnar Per Eriksson som rektor”, 080926. (Petter Forkstam)
5. ”Studiesociala utredningen kommer till Lund”, 081008. (Eva Frisendahl)
6. ”Ett lyft för forskning och innovation kräver utbildningskvalité”, 081023. (Petter Forkstam)
7. ”Jämställdhet en rättighet för Lunds studenter”, 081103. (Eva Frisendahl)
8. ”Ett tjugotal fall för studentombudet”, 081111. (Eva Frisendahl)
9. ”Mer studenter i kulturhuvudstad 2014!”, 081209 (Petter Forkstam)
10. ”Utökade rättigheter för studenter vid Lunds universitet”, 081215. (Eva Frisendahl)
11. ”Studenter reser lite billigare under 2009”, 090107. (Petter Forkstam)
12. ”Lunds nya studenter hälsas välkomna”, 090129. (Eva Frisendahl)
13. ”LUS överlämnar önskelista på rektorsinstallation”, 090130. (Petter Forkstam)
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14. ”Fyra av fem studenter anser att bostadsbristen är svår i Lund”, 090209. (Petter Forkstam)
15. ”LUS bjuder in till konferens Utbildning, utveckling och mobilitet i Öresundsregionen”, 090213.
(Elina Berg/Petter Forkstam)
16. ”Grundutbildningen gick 82,5 miljoner i överskott under 2008”, 090220. (Petter Forkstam)
17. ”Öresundsstudenter drabbas negativt om nordiska språkkonventionen ändras”, 090223. (Petter
Forkstam)
18. ”Svår framtid för studentkårer och nationer”, 090225 (Eva Frisendahl)
19. ”Om kårobligatoriet: studentinflytande och utbildningskvalitet äventyras”, lu.se, 090225 (Petter
Forkstam)
20. ”Ingen ökning för den högre utbildningen på 10 år”, 090227. (Eva Frisendahl)
21. ”Studentkårerna sågar utredningsförslag”, 090307. (Eva Frisendahl)
22. ”Liselott och Axel föreslås bli nästa Lundagårdsredaktörer”, 090323. (Thomas Frostberg)
23. ”Konferens om Öresund som kunskapsregion får bred uppslutning”, 090329. (Petter Forkstam)
24. ”Missar och fullträffar i studiesociala utredningens förslag”, 090330. (Eva Frisendahl)
25. ”Christian och Elisabeth är ny ledning för Lunds universitets studentkårer (LUS)”, 090416. (Petter
Forkstam)
26. ”Forskningsanläggning – men vem vinner i slutändan?”, 090429. (Petter Forkstam/Eva Frisendahl)
27. ”Lunds studenter firar våren och talar till rektor”, 090429. (Petter Forkstam/Eva Frisendahl)
28. ”Kan studenterna i Öresundsregionen vända den pågående finanskrisen? Paneldebatt avslutar
studenternas konferens Utbildning, utveckling och mobilitet i Öresundsregionen 13 maj”, 090511. (Petter
Forkstam)
29. ”Ett stärkt studentinflytande?”, 090520. (Petter Forkstam)
2.6.7.2 Pressklipp
30. ”Många utländska studenter utan bostad" på lundagard.se, 080711. (Sebastian Bay)
31. "Hundratals novischer kan bli utan bostad" på lundagard.se, 080807. (Sebastian Bay)
32. "Akut bostadsbrist för Lundastudenter" Sydsvenskan 080813. (Petter Forkstam)
33. "Tusentals studenter – 900 rum att hyra" Sydsvenskan 080818. (Petter Forkstam)
34. "Utbytesstudenter behöver 2000 rum" skånskan.se, hd.se, city.se 080818. (Petter Forkstam)
35. "För få bostäder till utländska studenter" Skånskan 080819. (Petter Forkstam)
36. "Migrationsverket kan "lösa" bostadsbrist" skånskan.se 080821. (Petter Forkstam)
37. "Bostadsägare erbjuds pengar under bordet" Sydsvenskan 080829. (Petter Forkstam)
38. "Tvärstopp av ideologiska skäl" Sydsvenskan 080829. (Petter Forkstam)
39. "Desperat situation för Lunds nya studenter" Expressen 080829. (Petter Forkstam)
40. Sydsvenskans studentbilaga 080903. (Petter Forkstam & Maria Chowdhuiy)
41. "Oväntat liten studentrabatt på Skånetrafiken" på lundagard.se 080912. (Petter Forkstam)
42. "Använd det alternativa urvalet" LUM debattartikel 080912. (Petter Forkstam)
43. "Studenter får rabatt på resor" Sydsvenskan 080913. (Petter Forkstam)
44. "Lärare anmäld för sexuella trakasserier" på lundagard.se, 080915. (Maria Chowdhury)
45. "Per Eriksson ny rektor", Lundagård, 080926 (Eva Frisendahl)
46. "Studenter pendlar allt mer" Sydsvenskan, 080927. (Petter Forkstam)
47. "Frågan är var han står idag" på sydsvenskan.se, 081003. (Petter Forkstam)
48. "Ris och ros till rektorn" Sydsvenskan, 081004. (Petter Forkstam)
49. "Man upphör inte att förvånas" Ledare Blekinge Läns Tidning, 081007. (Petter Forkstam)
50. "Skånetrafikens nya studentrabatt; svekrabatt för vissa" Samtid, 081007. (Petter Forkstam)
51. "Bostadsenkät till studenter", HD och City, 081027. (Petter Forkstam)
52. "Studenternas bostadsbrist kartläggs" skanskan.se, 081110. (Petter Forkstam)
53. "Lus söker pengar för bostadsenkät" Sydsvenskan, 081111.
54. "LUS vill kartlägga studenters bostadsbrist" Skånskan, 081111. (Petter Forkstam)
55. "Vad tycker du om LUM?", LUM, 081113. (Eva Frisendahl)
56. "Starkt stöd för anonyma tentor vid Universitetet", Sydsvenskan, 081115 (Eva Frisendahl)
57. "AF Bostäder höjer hyran med 3,4 procent" Skånskan, 081125. (Petter Forkstam)
58. "AF höjer hyran med 3,4 procent" Sydsvenskan, 081125. (Petter Forkstam)
59. "Boenkät för studenter" Lundagård, 081205. (Petter Forkstam)
60. "Ny rättighetslista för Lunds studenter" Lundagård, 081205. (Eva Frisendahl)
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61. "Studentombud blir kvar ett år till" Lundagård, 081205. (Maria Chowdhury)
62. "Studenterna kräver anomyma tentor" City Malmö/Lund, 081215. (Eva Frisendahl)
63. "Nyktra studenter kan få lägenheter snabbare" Expressen, 081218. (Petter Forkstam)
64. "Avtackningarna ville aldrig ta slut" Skånskan, 081219. (Petter Forkstam)
65. "Studenter reser billigare 2009" Sydsvenskan, 090107. (Petter Forkstam)
66. "Studenter får allt mindre undervisning" DN, 090111.
67. "Bexell installerar Eriksson", lu.se, 090128. (Petter Forkstam)
68. "Många vill karnevalsjobba", Sydsvenskan, 090128. (Gina Aspelin)
69. "Deras mål är att höja universitetets status", skånskan.se, 090129. (Petter Forkstam/Eva Frisendahl)
70. "Hur passar kostymerna, Per Eriksson?", Sydsvenskan, 090130. (Petter Forkstam)
71. "Fullpackat hälsningsgille i AF-borgens stora sal", skånskan.se, 090130.
72. "Nye rektorn bjöd på gamla historier", sydsvenskan.se, 090130.
73. "Studenternas önskelista en chans för Per Eriksson att få högsta betyg", Sydsvenskan, 090131. (Petter
Forkstam)
74. "Per Eriksson installerad som rektor", lu.se, 090202. (Petter Forkstam)
75. "Bostad problem för Lundastudenter", hd.se, 090209. (Petter Forkstam)
76. "Bostad problem för Lundastudenter", skånskan.se, 090209. (Petter Forkstam)
77. "Fyra av fem upplever boendesituationen som svår", lundagard.se, 090209. (Petter Forkstam)
78. "Nästan inga studenter bor i andra hand", Sydsvenskan, 090210. (Petter Forkstam)
79. "Fler bostäder ska byggas åt studenter", Skånskan, 090210. (Petter Forkstam)
80. "Dåliga bostäder ger sämre studier", City, 090210. (Petter Forkstam)
81. "De ska hålla i karnevalen", Sydsvenskan, 090210.
82. "Rektorer på kurs i studentinflytande", lu.se, 090210. (Petter Forkstam)
83. "De ska fixa karnevalen", lundagard.se, 090211.
84. "Femton sökande gör upp om att bli nästa Lundagårdsredaktör", lundagard.se, 090211. (Thomas
Frostberg)
85. "Femton vill bli redaktör för Lundagård", Sydsvenskan, 090212. (Petter Forkstam)
86. "Studenter vill få mer action i Öresundssamarbetet", Nytt från Öresund, 090213. (Elina Berg)
87. "Överskott i kassan går studenterna förbi", Sydsvenskan, 090220. (Petter Forkstam)
88. "80 miljoner kronor blev över", lundagard.se, 090223. (Petter Forkstam)
89. "Per Eriksson högtidligt installerad som rektor", LUM, 090223. (Petter Forkstam)
90. "Vad är kvalitet i utbildningen för dig?", LUM, 090223. (Eva Frisendahl)
91. "Kritiska vänner bästa kompisarna", LUM, 090223. (Christian Stråhlman)
92. "Språkbarriär över sundet", lundagard.se, 090224. (Petter Forkstam)
93. "Kårobligatoriet avskaffas 2010", högskolan.net, 090225. (Petter Forkstam)
94. "Rektor bekymrad över förslaget", Skånskan, 090226. (Petter Forkstam)
95. "Fler röster om kårobligatoriet", Sydsvenskan, 090226. (Petter Forkstam & Eva Frisendahl)
96. "Slopat tvång utmaning för kårer och nationer", Sydsvenskan, 090227. (Petter Forkstam)
97. "Språkändring oroar danska lundastudenter", Skånskan, 090302. (Petter Forkstam)
98. "Nedläggning hotar studenttidningar", DN, 090302. (Eva Frisendahl)
99. "Tuffa tider väntar studenttidningar", Svenska Dagbladet m.fl, 090302. (Eva Frisendahl)
100. "Så tycker universiteten om kårobligatoriet", Dagens Juridik, 090302. (Petter Forkstam)
101. "Bostadsituationen fortsatt svår för studenter", newsdesk.se, 090302. (Petter Forkstam)
102. "Kårstriderna kan slå hårt mot Lundagård", Sydsvenskan, 090304. (Petter Forkstam)
103. "Förslag om ändrat studiemedel väcker kritik bland studenterna", lundagard.se, 090304. (Eva
Frisendahl)
104. "Bostadsbrist väntar studenter i höst", HD, NST m.fl., 090309. (Petter Forkstam)
105. "Här finns fördelar för studenten", Nerikes Allehanda, UNT och Länstidningen Östersund m.fl,
090309. (Eva Frisendahl)
106. "Det är en Uppsalamodell", Lokaltidningen, 090317. (Petter Forkstam)
107. "De tar över Lundagård", medievarlden.se, 090323. (Liselott Olsson/Axel Jönsson)
108. "Lundagård får nya redaktörer", Skånskan.se, 090323. (Liselott Olsson/Thomas Frostberg)
109. "Landskronabo kan bli biträdande redaktör på Lundagård", HD, 090323. (Liselott Olsson/Axel
Jönsson)
110. "Axel Jönsson kan bli biträdande redaktör", HD, 090323. (Axel Jönsson)
111. "Hur ska ni två förnya Lundagård", Sydsvenskan, 090324. (Liselott Olsson/Axel Jönsson)
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112. "Bra satsningar – men mer krävs", LUM, 090325. (Petter Forkstam/Eva Frisendahl)
113. "Akademiska riter skapar vi-och-dom-känsla", LUM, 090325. (Maria Chowdhury)
114. "Ikea, Google och UD i studenttoppen", blt.se & Göteborgsposten, 090327. (Petter Forkstam)
115. "Drömjobben finns hos Ikea", mentoronline.se, 090327. (Petter Forkstam)
116. "Här är studentens drömarbetsplats", nyhetskanalen.se, 090327. (Petter Forkstam)
117. "Ikea, Google och UD i topp", Norrköpings Tidningar, 090327. (Petter Forkstam)
118. "Ikea och UD toppar arbetsgivarlistan", SvD, 090327. (Petter Forkstam)
119. "Studenter vill jobba på IKEA, Google och UD", Sydsvenskan, 090329. (Petter Forkstam)
120. "Snart kan det bli mer klirr i kassan", lundagard.se, 090330. (Eva Frisendahl)
121. "Hårdare krav på morgondagens studenter när studiemedel skärs ner", 090331. (Eva Frisendahl)
122. "Lunds universitet går framåt", lundagard.se, 090331. (Petter Forkstam/Eva Frisendahl)
123. Ikea, Google och UD i studenttoppen, Sundsvalls tidning, 090402. (Petter Forkstam
124. "Ledningen stöps om och fler får plats", Sydsvenskan, 090415.
125. "Lunds studenter har fått ny ledning", Sydsvenskan, 090416. (Petter Forkstam)
126. "Liselott Olsson tar över Lundagård", Sydsvenskan, 090416. (Liselott Olsson)
127. "Ny redaktör på Lundagård", HD,090416. (Liselott Olsson/Axel Jönsson)
128. "Lundagårdsredaktör utsedd", HD, 090416. (Liselott Olsson/Axel Jönsson)
129. "Sköna maj med student- och rektortal", lu.se, 090501. (Petter Forkstam)
130. "Universitetets rektor uppvaktades", Sydsvenskan, 090502. (Petter Forkstam)
131. "Studenter vill utveckla kunskapsregionen", Nytt från Öresund, 090512. (Ida Andersson)
132. "Dansk-svensk inspiration för studenternas framtid", Lundagard.se, 090514. (Ida Andersson/Petter
Forkstam)
133. "Inget beslut om kårobligatorium", Sydsvenskan, 090522. (Petter Forkstam)
134. "Plugga med barn är ingen lek", City, 090525. (Eva Frisendahl)
135. ”Politiker uppmanas hyra ut sina soffor”, Sydsvenskan, 090622. (Petter Forkstam)
136. ”Lägesrapport i hängmattan”, Sydsvenskan, 090630. (Petter Forkstam)
2.6.7.3 Radio
137. "Ovanligt ont om studentbostäder" SR Malmöhus 080813. (Petter Forkstam)
138."Tusentals studenter – 900 rum att hyra" SR Malmöhus 080825. (Petter Forkstam)
139. Radiointervju i SR P3 och P4 morgonpasset om bostadssituationen (080904). (Petter Forkstam)
140."Pensionärer byts mot studenter" SR P3 Nyheter 080905. (Petter Forkstam)
141."Studenternas boende ska undersökas" SR, 081027. (Petter Forkstam)
142."Studenter får rättighetslista" SR, 081215. (Eva Frisendahl)
143."Fyra sidor rättigheter för Lundastudenter" SR, 081216. (Eva Frisendahl)
144."Skånetrafikens studentrabatt kritiseras" SR Malmöhus/Kristianstad, 090107. (Petter Forkstam)
145."Var tredje student utan bostad", SR P3 Nyheter, 090209. (Petter Forkstam)
146."Studentbostadsbristen ökar i lågkonjunkturen", SR P4 Malmöhus, 090209. (Petter Forkstam)
147. "Nu begravs vårt inflytande vid högskolorna", SR Malmöhus, 090225. (Petter Forkstam)
2.6.7.4 TV
148. "Studentbostadsbrist i Lund och Malmö" SVT Sydnytt 080813. (Petter Forkstam)
149. "Tuffa tider för studenter" SVT Sydnytt 080901. (Petter Forkstam)
150. "Första studentombudet på universitetet", Sydnytt 081104. (Maria Chowdhury)
151."Var åttonde student övervägde sluta", SVT Sydnytt, 090209. (Petter Forkstam)
152."Kårobligatoriet avskaffas", Sydnytt, 090225. (Petter Forkstam)
153. "Kårobligatoriet avskaffas", TV4-Nyheterna, 090225. (Petter Forkstam)
2.6.7.5 LUS-sida i tidningen Lundagård
154. Lundagård 6 utkom 080829
155. Lundagård 7 utkom 080926
156. Lundagård 8 utkom 081031
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157. Lundagård nr 9 utkom 081205
158. Lundagård nr 1 utkom 090123
159. Lundagård nr 3 utkom 090327
160. Lundagård nr 4 utkom 090501
2.6.7.6 Debattartiklar
161. "Kårobligatoriet är bra", Västerbotten-kuriren, 081021. (Petter Forkstam)
162. "Förmynderiet långt borta", Sydsvenskan, 081024. (Eva Frisendahl)
163. "Finanskrisen kräver större satsningar på utbildning", Aftonbladet, 081031. (Petter Forkstam)
164. "Låt obligatoriefrågan vänta!", Upsala Nya Tidning, 090112. (Petter Forkstam)
165. "Lars Leijonborg blandar ihop studentkårer och -nationer", Upsala Nya Tidning, 090205. (Petter
Forkstam)
166. "Studentinflytandet riskerar att försämras", Norra Skåne, 090420. (Petter Forkstam)
167. "Avskaffat kårobligatorium slår hårt", Norra Skåne, 090518. (Petter Forkstam)
168. ”ESS måste vara öppet för alla studenter”, sydsvenskan.se, 090623. (Petter Forkstam)

2.7 Kommittéernas verksamhet
Nedan redovisas kommittéernas verksamhet utifrån måluppfyllelsen i verksamhetsplanen.

2.7.1 Universitetsledningskommittén
Verksamhetsåret 2008/2009 var ett väldigt händelserikt år för universitetsledningskommittén, som i
väldigt mycket går hand i hand med verksamheten i universitetsstyrelsen under samma period.
I kommitténs verksamhetsplan fanns det för året två fokusfrågor, där den första handlade om att vi mitt
under verksamhetsåret skulle få en ny universitetsledning med en ny rektor i spetsen, och den andra
handlade om autonomiutredningen.
Den första fokusfrågan ägnade kommittén större delen av hösten och början på våren åt, som
kulminerade i en utbildningsdag som LUS höll för den nya ledningen, komplett med kursplan,
obligatoriska moment och en kursutvärdering. Denna var väldigt lyckad, och överhuvudtaget var
fokusfrågan väl genomförd. LUS rapport ”Hur är det ställt med studentinflytandet vid Lunds universitet”
gjordes i nytryck med nytt uppföljande förord.
Fokusfrågan som gällde autonomiutredningen tog sedan över kommitténs arbete. Arbetet med den
fokusfrågan bestod mestadels i att ta fram ett åsiktsdokument för LUS gällande utredningen, som LUS
ting fastslog, då det ansågs att de frågor som utredningen behandlade inte täcktes i LUS övriga
åsiktsprogram. Detta användes sedan när i universitetets remissarbete med utredningen, och i övriga
forum där utredningen hanterades.
Utöver detta lades det mycket tid på arbetet med universitetsstyrelsens möten. De aktuella frågor som
förekommer i verksamhetsplanen bevakades och reagerades på när det var behövligt.

2.7.2 Utbildningskommittén
Kommittén hade under året 9 möten. Kommitténs fokusfrågor var "Heltid är heltid", som handlade om
att kommittén skulle verka för att lärarledd tid tas fram som nyckeltal och användas i
informationsmaterial, och "Rättssäkerhet för studenter", som handlade om att ta fram och implementera
nya rättighetslistor på grund-, avancerad och forskarnivå.
Heltidsfrågan arbetades med dels genom att titta på exempel på ställen där man regelbundet tar fram
siffror på mängden lärarledd tid. LTH visade sig vara en föregångare. Likaså hade Utvecklingsrådet tillsatt
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en arbetsgrupp för att ta fram nyckeltal på LU. I denna grupp verkade kommittén för att lärarledd tid
skulle finnas som nyckeltal i LU:s arbete med utvärderingar. Om man kan ta fram mängden lärarledd tid
som ett kvalitetsnyckeltal är steget inte så stort till att använda det i universitetets informationsmaterial.
Universitetsstyrelsen beslutade den 15 december om en ny rättighetslista för studenter på grund- och
avancerad nivå. Det är LUS som har drivit arbetet med denna ända från början. Viktiga punkter som LUS
har drivit och som nu kom med var:
•
•
•
•

•
•

Tentor blir anonyma
Funktionshindrade har rätt till pedagogiska och andra stödåtgärder för att klara utbildningen
Tentor och undervisningstid får inte vara på kvällar, lördagar, söndagar eller helger (undervisning
inte efter kl 18 och tentor inte efter kl 19)
Riktlinjer för examensarbete/uppsatsarbete införs för hela universitetet. Till exempel bör
handledare ha gått handledarutbildning och handledare och examinator ska inte vara samma
person
Rätten till praktiska resurser, som olika sorters rum och utrymmen, böcker, datorarbetsplatser och
annat, blir bättre och starkare
Undervisning får inte obligatorisk om det inte är väl motiverat

Kommittén arbetade vidare med att få till en ny rättighetslista även för utbildning på forskarnivå. Denna
var så gott som färdigförhandlad och studenterna har varit mycket aktiva, men vid verksamhetsårets slut
befann den sig ännu ofärdigbeslutad inom administrationen.
Kommittén initierade under hösten att en utredning borde genomföras om terminstiderna på Lunds
universitet. Denna genomfördes också av en särskild utredare på LU under våren.
Utöver detta delade kommittén ut det pedagogiska priset till Einar Everitt (område N), Henrik Johnsson
(LTH) och Elisabeth Holst (område M).

2.7.3 Jämställdhets- och likabehandlingskommittén
Ingen rapport föreligger.

2.7.4 Studiesociala kommittén
LUS studiesociala kommitté hade under senhösten och vintern svåra problem med beslutsförheten, trots
att ledamöter rapporterades in från sex medlemskårer. Kontakten med ledamöterna var god, men tyvärr
var möten av ovanstående skäl tvungna att ställas in vid 4 tillfällen eftersom det kom två eller färre
ledamöter. Situationen var särskilt svår under senare delen av hösten, då kommitténs tredje möte kunde
genomföras först vid fjärde försöket. Detta bidrog till att ambitionsnivån från den konkretiserade
verksamhetsplanen var tvungen att sänkas. Eftersom även arbetet med att ta fram dokumenten om fysisk
och psykosocial studiemiljö drog ut på tiden gick detta framför allt ut över de delar av verksamhetsplanen
som var beroende av färdiga dokument, samt över marknadsföringskampanjen för studentbry.se.
2.7.4.1 En god studiemiljö
(1) Målet är att LUS ytterligare ska ha åsiktsbildat om vad en god studiemiljö är samt sprida detta budskap.
• Kommittén ska under hösten ta fram ett dokument om vad god psykosocial studiemiljö är. Detta
ska delas ut till universitetets kårer liksom personer som centralt inom universitetet arbetar med
arbetsmiljö. Kårerna uppmuntras dela till sina områdens arbetsmiljöansvariga.
En arbetsgrupp tillsattes på mötet den 29/9 och arbetade under hösten med att ta fram dokumentet.
Arbetet tog mer tid än förväntat. Därför förelåg ett förslag först till mötet den 28/5, som omarbetades för
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att få in mötets synpunkter, och lämnades över till kommittén för nästkommande verksamhetsår,
2009/2010.
•

Kommittén ska under hösten vidareutveckla det befintliga dokumentet om god studiemiljö till att
innehålla tydligare riktlinjer. Detta dokument ska distribueras som dokumentet ovan.

En arbetsgrupp tillsattes på kommitténs möte den 29/9 och arbetade under hösten nära
studentrepresentanterna i projektet Framtidens lärandemiljöer. Något färdigt presenterades aldrig för
kommittén, men ett dokument har tagit form, arbetet fortgår med det utanför kommittén och det kan
förhoppningsvis presenteras för den nya kommittén i början av hösten 2009.
•

Dokumentet om god fysisk studiemiljö ska jämföras med universitetets områden för att i resultera
i debattartikel i LUM/Lundagård och/eller pressmeddelande

Eftersom ett uppdaterat dokument om god fysisk studiemiljö inte blev klart har detta mål inte kunnat
genomföras.
•

De två dokumenten ska bakas ihop till ett manifest för vad som är studenternas version av
”Framtidens lärandemiljöer”. Före ihopbakandet ska en workshop med representanter från
universitetets kårer hållas på temat, för att bidra till manifestet.

En ansvarig för workshopens genomförande tillsattes, men då färdiga dokument om god psykosocial och
fysisk studiemiljö inte inkom i tid kunde en workshop aldrig genomföras. Samma öde drabbade
manifestet.
(2) Målet är att LUS ska vara en mycket aktiv part i Lunds universitets nystartade arbete med att skapa
bättre lärande- och studiemiljöer samt campusområden och campusmiljöer vid Lunds universitet.
•

Studiesociala kommittén ska fungera som bollplank för de studentrepresentanter som verkar
inom universitetets arbete med att förbättra arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.

Studiesociala kommittén fungerade under verksamhetsåret som bollplank åt representanterna i projektet
Framtidens lärandemiljöer genom att representanter har varit närvarande på kommittémötena, att
representanter förankrade idéer i kommittén och genom att kommittén läste och kommenterade visioner,
handlingsplaner och andra dokument gällande projektet. Se också konkretisering för mål 1.
(3) Målet är att LUS ska ha tagit fram ett förslag till organisation för universitetets arbetsmiljöarbete för
studenter och att detta förslag ska förankras hos relevanta personer med ledande befattningar på
universitetet.
•

Kommittén ska skicka ut en organisationsenkät till kårerna vid Lunds universitet om vilken
organisation man önskar för universitetets systematiska arbetsmiljöarbete. Detta ska resultera i ett
förslag till ramverk för organisation att meddela projektet och relevanta personer med ledande
befattningar på universitetet.

En organisationsenkät skickades ut i januari, sammanställdes och utvecklades av LUS vice ordförande.
Sammanställningen lyftes och användes flitigt i universitetets arbete med organisation för
arbetsmiljöarbete, framförallt i Centrala skyddskommittén.
2.7.4.2 Informationskampanj om Studentbry.se
(1) Målet är att, i samarbetet med studentombudet, ha ordnat en enklare informationskampanj om
Studentbry.se riktad till studenter samt till nyckelpersoner och –platser för studieinformation.
Arbetet med marknadsföringen försenades eftersom Studentbry.se inte uppdaterades, vilket var
förutsättningen för nylanseringen. En anledning till detta var att LUS hemsida, inklusive Studentbry,
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hackades i nära anslutning till att sidan skulle uppdateras. Studentbry.se fanns dock som banner på LUSsidan i verksamhetsårets samtliga Lundagårdsnummer. Likaså distribuerades affischer och bokmärken till
kårerna för vidare spridning till studenterna.
•

Aktuella frågor och löpande verksamhet
−

Studiesociala utredningen ska enligt direktiven presenteras 31 mars 2009
Representanter från studiesociala kommittén deltog under hösten tillsammans med företrädare för kårerna
i ett möte med utredarna i den nationella studiesociala kommittén.
−

−

Studenthälsan får ny verksamhetschef, gemensamt med företagshälsovården, som
planeras tillträda i september 2008. Studenthälsan ska eventuellt också flytta till nya
lokaler.

Kommittéordförande och LUS presidium hade under sommaren ett möte med Lennart Nordberg, ny
verksamhetschef för Studenthälsan. LUS vice ordförande träffade under verksamhetsåret nya
verksamhetschefen och ingick i Studenthälsans rådgivande grupp, där löpande bevakning skett.
−

SFS driver fokusfrågan ”Studenters trygghet” under verksamhetsåret 2008/2009.

−

Projektet ”En förnyad administration”

Kommittén arbetade löpande med projektet "En förnyad administration", bland annat genom att på mötet
den 3 september diskutera organiseringen av arbetsmiljöarbetet, som ett stöd till studentrepresentanter i
styrgruppen och i det rundabordssamtal med den centrala administrationen som flera av
kommittéledamöterna deltog i början av hösten. Den arbetsmiljöorganisationsenkät som genomfördes
spelade också en roll i arbetet.
−
−
−

En ny arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet ska tas fram inför 2010
Studerandeskyddsombuden – nätverk och utbildningar anpassade särskilt för
studenter
Doktorandbarometern 2007

Kommittén besvarade under året 5 remisser: "Modell för systemförvaltning vid Lunds universitet", "ITpolicy för Lunds universitet", "Riktlinjer för IT-verksamheten vid Lunds universitet", "Ny säkerhetspolicy
för Lunds universitet" samt "Stärkt stöd för studenter – tryggt, enkelt och flexibelt" (studiesociala
utredningen).
I samband med LUS bostadsundersökning tog LUS vice ordförande fram dokumentet "Sammanställning
av bostadsundersökningen ur ett studiesocialt perspektiv" åt kommittén.

2.7.5 Kommun- och regionkommittén
Kommun- och regionkommittén verkar för att de kommuner, främst Lunds kommun, Helsingborgs stad
och Malmö stad, där Lunds universitet har förlagt utbildning ska betrakta studentkollektivet som
permanenta kommuninvånare och inte se på den enskilde studenten som en tillfällig gäst. Kommun- och
regionkommittén verkar även för att de studerandes behov och intressen ska beaktas och tillgodoses i
regionala frågor.
Kommun- och regionkommittén ska bevaka och ta tillvara de internationella studenternas intresse i dessa
frågor.

31

Årsredovisning 2008/2009 för Lunds universitets studentkårer, ideell förening
Organisationsnummer 845002-8371

7.1 Studentrörlighet i Öresundsregionen
Följande hade kommun- och regionkommittén som förord till verksamhetsmålen:
I samband med att det svenska högskolesystemet genomgått anpassningen till Bolognaprocessen har
förändringar skett såsom nya typer av examina, ökat krav på anställningsbarhet i utbildningarna, ökad
studentrörlighet och ökad profilering av lärosätena. Denna förändring innebär många utmaningar för
Skåne som utbildningsregion men även för hela Öresundsregionen. För att bli en framträdande
utbildningsregion måste alla aktörer, på lokal-, regional- som nationell nivå, arbeta i samma riktning.
Studenternas ekonomiska situation är problematisk. Därför utgör ett månadskort i kollektivtrafiken en
betydande utgift för en student och motsvarade hösten 2007 upp mot 14 procent av inkomsten. Detta
kan bland annat utgöra ett problem om man får en praktikplats som ligger långt från hemorten, eller
om man av olika skäl inte kan eller vill flytta närmare studieorten när man börjar studera. Med bättre
möjligheter för studentrörlighet i Öresundsregionen skapas en mer konkurrenskraftig
utbildningsregion. LUS kräver att resor till eller mellan studieorter inte ska utgöra något hinder för
studenter under studietiden.
Lunds universitet och LUS ska ha ett gott och kreativt samarbete med de kommuner och den region
där Lunds universitet har sin verksamhet och där Lunds universitets studenter i huvudsak bor. Dock
fungerar detta inte tillfredställande vad gäller samverkan mellan Lunds universitet och Lunds
kommun.
Under verksamhetsåret 2007/2008 har LUS etablerat ett gott samarbete med Studentkåren
Malmö och Kristianstad studentkår. Under våren 2008 anordnades ett gemensamt seminarium
gällande Skåne, studenter och infrastruktur där samtliga kommuner och relevanta regionpolitiker bjöds
in. Även högskoleföreträdare bjöds in för att diskutera frågan om studentrabatt i kollektivtrafiken i ett
större sammanhang.

(1) Målet är att ha förankrat vikten av införande av en likvärdig studentrabatt för den skånska
kollektivtrafiken och över Öresund samt att denna rabatt har stöd oavsett politisk färg i regionfullmäktige
och kollektivtrafiknämnden. LUS ska fortsätta att samarbeta med andra berörda studentkårer i frågan
genom samverkan i ett forum med främst regionpolitiker.
LUS Kommun- och regionkommitté hade lyckan att motta beslutet om studentrabattens införande i
kollektivtrafiken redan under vårterminen 2008, dock efter verksamhetsplanens författande. Kommittén
har inriktade sig därför på fortsatt stark närvaro i olika organ och mötesformer för att förankra och stärka
LUS närvaro och synlighet, studenternas roll för kommuner och Region Skåne såväl som
Öresundsregionen genom att både påtala vikten av att se Skåne och Öresund som en kunskapsregion och
genom genomförandet av konferensen "Utbildning, utveckling och mobilitet i Öresundsregionen"
tillsammans med Studentsamarbetet Öresund (SSÖ) den 13 maj 2009.
LUS drev löpande frågan tillsammans med Skånes övriga lärosätens studentkårer och fick tillsammans
med dem till stånd en studentrepresentant i projektstyrelsen för samarbetsprojektet ”Kunskapsregion
Skåne”.
LUS samarbete med Skånes övriga lärosätens studentkårer kommer att fortsätta vara viktigt under
kommande verksamhetsår.
•
Kommun- och regionkommittén ska inrätta en samordnande arbetsgrupp inom LUS och anknutna
organ med fokus på studentrabattsfrågan, där även studentpendling över sundet inkluderas.
•

Kommittén ska påverka Skånetrafiken så att en referensgrupp inrättas till Skånetrafikens nya
biljettsystem, vilket införs 2009-01-01.

Kommittén arbetade löpande från höstterminen för genomförandet av en studentreferensgrupp för
utvärderandet av Skånes nya biljettsystem men var inte framgångsrika med detta, på grund av
Skånetrafikens ointresse av att inrätta nya referensgrupper.
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•

Studentkårerna i Skåne ska delta i en studentreferensgrupp, vari LUS ingår, för validering av
Skånetrafikens studentrabatt.

Kommittén arbetade löpande från höstterminen för genomförandet av studentrepresentation i
valideringsprocessen men var inteframgångsrika med detta.
•

Kommittén ska inbjuda regionpolitiker och makthavare till ett event/seminarium med kårerna från
alla Skånes lärosäten. Se punkten nedan.

•

Kommittén ska anordna ett event gällande Öresund med fokus på student-, kommun- och
regionfrågor för att tydliggöra Öresundsuniversitetets (ÖU) och Studentsamarbete Öresunds (SSÖ)
roll och inverkan på Lunds Universitets studenter.

Kommittén tillsatte en arbetsgrupp bestående av Dina Tufvesson, Ida Andersson, Elina Berg och
Elisabeth Gehrke att arbeta med sammanslagning och genomförande av de två ovanstående punkterna.
En heldagskonferens med namnet "Utbildning, utveckling och mobilitet i Öresundsregionen" planerades
och genomfördes i samarbete med Studentsamarbetet Öresund (SSÖ) den 13 maj 2009.
Kommittéordförande äskade och fick medel av LUS styrelse för en månads arvodering för en
projektkoordinator. Kommittéordförande äskade och fick medel av Samrådsgruppen i Helsingborg för
genomförandet av själva konferensen. Konferensen sponsrades sedan även av Lunds kommun och
Helsingborgs stad.
Till konferensen inbjöds relevanta aktörer inom Öresundsregionen, från både Danmark och Sverige och
Skåne: politiker på kommun- såväl som på regionnivå, universitetsföreträdare, studentrepresentanter,
näringsliv och media. Konferensen blev mycket lyckad med bra uppslutning på omkring 60 deltagare,
många givande diskussioner samt en mycket lyckad avslutande paneldebatt och visst genomslag i media:
Lundagård den 14 maj 2009 och Öresundsnytt den 13 februari 2009 och den 12 maj 2009.
•
Kommittén ska fortsätta bjuda in Helsingborgs studentstadsnätverk till sina möten.
Helsingborgs studentstadsnätverk upphörde på första sammanträffandet med studentrepresentanter från
Helsingborg den 11 oktober 2008. Ett diskussionsforum med namn Helsingborgs studentforum inrättades
istället, med lösare former och utan fast mötesordförande. Ledande representanter från de olika
studentorganisationerna verksamma på Campus Helsingborg inbjöds under året till kommitténs möten.
•
Ett av kommun- och regionkommitténs möten per termin förläggs i Helsingborg.
Kommittén förlade sitt femte möte, den 20 januari 2009, till SHIP på Campus Helsingborg. Närvarade
gjorde: Dina Tufvesson, kommittéordförande, Aaron Thomas, Lunds Samhällsvetarkår, mötessekreterare
och ledamot i kommittén, samt adjungerade ledamöter: Petter Forkstam, LUS ordförande; Ida Andersson,
suppleant Studentsamarbetet Öresund; Per Samuelsson, vice ordförande Lunds samhällsvetarkår; Daniel
Nilsson, studentstadsutvecklare Helsingborgs stad; Rebecca Svensson (Campus Helsingborgs styrelse);
Cecilia Larsson (ordförande Service management-ekonomerna); Mia Thorwaldsson (vice ordförande
Service management-ekonomerna); Emelie Graham (ordförande Ingenjörssektionen).
•
Kommittén ska säkerställa och utvidga ett gott samarbete med Skånes övriga lärosätes kårer.
Kommittéordförande Dina Tufvesson var löpande under året närvarande tillsammans med LUS
ordförande Petter Forkstam vid möten med ledande representanter från kårerna på de andra orterna i
Skåne: Kristianstads studentkår, Studentkåren i Malmö och Alnarps studentkår. Mötena var inte
beslutande utan hade formen av ett diskussionsforum.

Ämnen som var under diskussion inkluderar:
internationalisering och mottagande av internationella studenter vid de olika
lärosätena;
studentrabatt i kollektivtrafiken;

33

Årsredovisning 2008/2009 för Lunds universitets studentkårer, ideell förening
Organisationsnummer 845002-8371

förverkligandet av en gemensam studentrepresentant i Region Skåne – vilket
genomfördes med en representant i projektstyrelsen för samarbetsprojektet
"Kunskapsregion Skåne", ett samarbetsprojekt mellan universitet/högskolor,
högskolekommuner i Skåne och Region Skåne;
LUS Bostadsundersökning 2008;
LUS och SSÖ:s konferens "Utbildning, utveckling och mobilitet i
Öresundsregionen".

-

-

Kommittén bjöd också in representanter från kårerna i övriga Skåne att delta i konferensen "Utbildning,
utveckling och mobilitet i Öresundsregionen". Uppslutningen var god med representanter från Skånes
samtliga övriga lärosätens kårer.
Aktuella frågor och löpande verksamhet

Studentbostäder
Kommittén arbetade löpande med frågan, bland annat genom arbetet med LUS Bostadsundersökning
2008. Kommittéordförande samt flera kommittéledamöter närvarade vid presentationen av
bostadsundersökningen och deltog i paneldebatten efteråt med många frågor till paneldebattörerna
Christine Jönsson, riksdagsledamot med Lundanknytning, Mats Helmfrid, ordförande för
kommunstyrelsen i Lund, Rolf Svensson VD AF bostäder och ordförande för SSBF samt Petter
Forkstam, ordförande LUS.

Kommittéordförande med ledamöter drev frågan i många fora och vid många möten med
studentorganisationer, politiker och universitetsföreträdare och genom Lund kommunala studentråd.
Kommittén besvarade även en remiss som behandlade utredningen om allmännyttans villkor: ”EU,
allmännyttan och hyrorna”.
Kommittéordförande deltog i Lunds kommuns ungdomsbostadskonferens i Lund den 12 maj 2009 och i
StudBo08, en studentbostadskonferens anordnad av SSSB i Stockholm den 18 – 19 september 2008.

Lunds universitets Lilla bostadsgruppen respektive Stora bostadsgruppen
LUS ordförande Petter Forkstam, ansvarig presidial för kommittén, drev löpande bostadsfrågan mycket
aktivt i både Lilla bostadsgruppen och Stora bostadsgruppen. Kommittéordförande närvarade vid LUS
ordförandes frånvaro vid möte med Stora bostadsgruppen, den 24 september 2008.

Studentsamarbetet Öresund (SSØ)
Kommittén hade förutom god närvaro av SSÖ:s representanter vid kommitténs möten främst samarbete
med SSÖ vid genomförandet av konferensen "Utbildning, utveckling och mobilitet i Öresundsregionen".


Remisshantering, svara löpande på Lunds kommuns remisser.
Kommittén besvarade alla remisser som tillsändes den.
−
−
−
−
−
−
−

Remiss: ”Samråd – förslag på Detaljplan för Klostergården 1:5 m fl i Lund,
Lunds kommun (Arenaparken)”
”Samråd – förslag på fördjupning av utvecklingsplan för närområdet i
friluftsområdet Skryllegården”.
”Detaljplan för del av Innerstaden 2.1 m fl i Lund, Lunds kommun
(Dammhagen)”
”Belysningsprogram – LUNDS LJUS”
Yttrande på förstudie – program till detaljplan, Östra Odarslöv 12:1, 13:1
m.fl. i Lund, Lunds kommun. (ESS).
Samrådshandling ”Översiktsplan 2010”
Yttrande till kommunstyrelsen över motion från Björn Abelson (s) och
Martin Anderssons (s) ”Studentbostäder i kommunal regi”
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−
−
−

”Program till detaljplan för del av kvarteret Vildanden m m, Lunds
Kommun”
”Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2010–2012”
Samrådshandlingen ”Detaljplan för Raffinaderiet 1 m fl i Lund, Lunds
Kommun (Sockerbruksområdet)”


Lunds kommuns studentråd
Kommittéordförande närvarade vid samtliga sammanträden med studentrådet och rapporterade löpande
aktuella studentfrågor som kommittén arbetat med.

Helsingborgs stads studentstadsnätverk
Helsingborgs studentstadsnätverk upphörde på första sammanträffandet med studentrepresentanter från
Helsingborg den 11 oktober 2008. Ett diskussionsforum med namn Helsingborgs studentforum inrättades
istället, med lösare former och utan fast mötesordförande. Kommittéordförande närvarade vid 5 av 7
möten (11 okt; 15 nov; 13 dec; 17 jan; 28 feb. Dock ej den 28/3 och 21/5) med HSF i Helsingborg under
verksamhetsåret.

2.7.6 Campus Helsingborgs Studentkommitté
Campus Helsingborgs studentkommitté verkar för de studerande vid Campus Helsingborg och deras
gemensamma intressen av en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, bra stödjande funktioner samt
inflytande och medbestämmande i Campusgemensamma beslutande och beredande organ. Campus
Helsingborgs Studentkommitté verkar även för en god relation och samverkan mellan Campus
Helsingborg, Helsingborgs stad och de studerande vid Campus Helsingborg. Campus Helsingborgs
studentkommitté ska bevaka och ta tillvara de internationella studenternas intresse i dessa frågor.
2.7.6.1 Studentservice
Kommittén hade som utgångspunkt att Studenthälsan finns vid Campus Helsingborg, men andra former
av stödfunktioner, till exempel Studieverkstaden och Centrala studievägledningen, idag finns endast
mycket sporadiskt vid Campus Helsingborg. Behöver studenter hjälp hänvisas de till Lund. För många
studenter är det på grund av ekonomiska eller sociala skäl svårt att ta sig till Lund för att få denna hjälp.
Under verksamhetsåret 2007/2008 fördes frågan om studieverkstad och central studievägledning upp på
dagordningen av bland annat Campus Helsingborgs studentkommitté.
(1) Målet är att Studieverkstaden regelbundet ska finnas vid Campus Helsingborg för att ge stöd till
studenter.
(2) Målet är att en central studievägledare ska finnas vid Campus Helsingborg för att ge studenter råd om
utbildningar och kommande arbetsliv.
Under hösten hade CHSK både Campus rektor Lars Haikola och representanter från universitetets
centrala studentservice inbjudna till mötena. Då diskuterades det hur vi tillsammans kunde arbeta för att få
tillbaka Studieverkstaden till Campus Helsingborg. Tillsammans med rektor Lars Haikola och med stöd
från Studentservice i Lund lyckades försöket att få tillbaka dem under vårterminen.
CHSK ska under nästkommande år att fortsätta arbetet med att en regelbunden studieverkstad och en
central studievägledare ska finnas på Campus Helsingborg.
2.7.6.2 Studentsamarbete och -medverkan
Campus Helsingborgs framtida form var något som diskuterades under föregående verksamhetsår. I april
2008 tog universitetsstyrelsen ett inriktningsbeslut där man bland annat slog fast att Lunds universitet ska
vara ett flercampusuniversitet, det vill säga att LU ska bedriva permanent verksamhet på fler orter än
Lund, och att all all existerande verksamhet på Campus Helsingborg ska knytas till de existerande
fakulteterna.
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Utifrån dessa förändringar är det viktigt att se över vilka organ som ska finnas på Campus Helsingborg,
deras roll och funktion samt hur studentrepresentationen ska se ut i dessa. Med detta som bakgrund är det
viktigt att studentorganisationerna ser över sina egna arbetsformer.
(1) Målet är att de organ som finns vid Campus Helsingborg ska vara ändamålsenliga, ha ett tydligt
uppdrag och en fungerande studentrepresentation
(2) Målet är att se över formerna för studentsamarbete vid Campus Helsingborg för att komma fram till
bra och givande arbetsformer för kommittén och de studentorganisationer som ingår.
Formerna för studentsamarbetet på Campus Helsingborg lades det inte stor tyngd vid under året, då
CHSK la ner en stor del av arbetet på områdets egen omorganisering. Kommitténs ordförande ser dock
gärna att samarbetet förbättras under nästkommande år, speciellt med Lund och LUS, eftersom det har
funnits och finns ett onödigt avstånd mellan studenterna på Campus Helsingborg och LUS. CHSK
kommer även att behöva se över sina arbetsformer för CHSK för att underlätta samarbetet mellan
studenterna på Campus Helsingborg och LUS centralt.
Eftersom det nyligen skett en stor omorganisering på Campus Helsingborg, med vissa utbildningars flytt
över till fakulteter på Lunds universitet och vissa organs försvinnande eller flytt till Lund var det viktigt för
CHSK att hålla sig så uppdaterade som möjligt. Det var under höstterminen svårt att veta vilka organ som
skulle vara kvar på Campus Helsingborg och hur studentrepresentationen såg eller skulle se ut. Vid
verksamhetsårets slut verkade det ännu inte helt säkert vilka organ som kommer finnas på Campus
Helsingborg, vilket har försvårat arbetet med en fungerande studentrepresentation.
Ett nytt diskussionsforum skapades i samarbete med studenterna på Campus Helsingborg och
Helsingborgs stad, som kallas för Helsingborgs studentforum. CHSK medverkade på dessa möten som en
länk mellan Campus Helsingborgs studenter och LUS. Diskussioner har förts om ett möjligt övertagande
av värdskapet för diskussionsforat där CHSK ska kalla och skriva handlingar till dessa forumsmöten.
CHSK kommer att fortsätta arbetet med att skapa givande arbetsformer och ett förbättrat samarbete inom
kommittén. Diskussionerna om värdskapet kommer även tas upp till hösten igen.
Representanter som varit med under höstens möten är:
• LSHS
• Stampus
• Ingenjörerna
• Service management-ekonomerna
• LUS
• Samhällsvetarkåren
• Campus Helsingborgs kansli
• Studentservice
CHSK hade 8 möten under verksamhetsåret.

2.8 Rapporter från samarbetsorgan/nätverk
2.8.1 AF-KK-LUS
Akademiska Föreningen, kuratorskollegiet och LUS har under hela året haft regelbundna frukostträffar,
ungefär varannan vecka. Vid dessa har gemensamma angelägenheter som alkoholutbildningarna,
Hälsningsgillet, studentpaketet, gemensamma sociala tillställningar och diplomeringen av aktiva i
studentorganisationer tagits upp men också mer spontana ämnen om studentlivet i Lund och givetvis
också mycket angelägna diskussioner med anledning av det förstående avskaffandet av obligatoriet.
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Under hösten och våren anordnades ansvarsfull alkoholutbildning, grundutbildning – A-cert, respektive
vidareutbildning – B-cert, med ett totalt deltagarantal om ca 500 personer, fördelat på ca 452 (VT 264) på
A-cert och ca 75 på B-cert. Vid höstens utbildningar genomfördes en skriftlig utvärdering med deltagarna,
vars resultat användes för att göra vissa förändringar till våren. Under vårens utvärderingsmöte togs
förslag fram på större förändringar att göra till den kommande höstens utbildningar, till exempel att ha Acert uppdelad i två mindre grupper under hela dagen Planeringsmöten med alla inblandade parter, såsom
Tillståndsmyndigheten och Studenthälsan har också genomförts inför varje utbildningsomgång.
Alkoholutbildningarna tilldelades under hösten nr 840 bland IQ-projekten, den alkoholförebyggande
satsningen som är ett dotterbolag till Systembolaget.
De sociala tillställningar som anordnats under verksamhetsåret är julfest, sommarfest och 2 gånger
Råbiffen, alla dessa tre för kårpresidialer, nationskuratel, AF:s utskottsförmän och heltidare på AF, KK
och LUS. Särskilt lyckat var Råbiffen på våren, när den hölls på nation och mycket av det konkreta arbetet
lejdes ut till ideella krafter på Sydskånska nationen.
Studentpaketet bestod i förra verksamhetsårets form, med utökning i upplagan för det populära
kollegieblocket. Den internationella studentguiden blev för första gången en del av befintligt studentpaket
istället för att vara universitetets egen produkt. Detta för att ägarna vill visa vikten av internationella
studenter vid Lunds universitet och deras medlemskap i studentorganisationerna. Tyvärr beräknades
studentpaketet gå med en förlust på ca 300 000 kronor.
Hälsningsgillet genomfördes både vid vår- och höstterminens start. På höstterminen avslutades
evenemanget med en fest på kvällen, som gick vägen, men AF-KK-LUS beslutade att inte genomföra den
igen, eftersom den tar mycket kraft utan att tillföra något. Uppslutningen bland utställare och besökare var
sämre än förväntat, samtidigt som ständiga förbättringar vid flera tillfällen diskuterades med annonsbyrån
Tomat som står för huvudplaneringen. Rektor Göran Bexell höll på sitt sista tal på hösten i
Universitetshusets aula och Per Eriksson sitt första från AF-borgens balkong mot framsidan.

2.8.2 SSSSSS
Sveriges storstäders studentsamarbetsorgans samarbetsorgan (6S) består av Stockholms studentkårers
centralorganisation (SSCO), Göteborgs förenade studentkårer (GFS) och LUS och hade 3 träffar under
verksamhetsåret: 2–3 juli överlämningsträff i Göteborg, 6–7 november i Stockholm och 27–28 februari i
Lund. Under överlämningsmötet i Göteborg diskuterades utfall av studentrabatten i kollektivtrafiken,
bostadssituationen inför hösten och SOU ”EU, allmännyttan och hyrorna”. I Stockholm diskuterades det
nya biljettsystemet i kollektivtrafikens synergieffekter mellan regionerna, 6S träffade Roger Tiefensee (s),
ordförande för riksdagens Studiesociala kommitté, gemensamma utspel om autonomiutredningen samt
Stockholms Akademiska forum besöktes, vilken är en organisation för Stockholms kommuner, lärosäten
och SSCO. Presidiet deltog även vid SSCO:s höstliga cocktailparty. I Lund diskuterades LUS bostadsundersökning och möjligheterna att genomföra en motsvarande inom 6S, lägesrapport om kårobligatoriets
avskaffande samt gemensamma utspel rörande studiesociala utredningens betänkande. 6S träffade i Lund
Mats Fredriksson på Mecenat om studentkortens användande och möjligheter vid ett avskaffat
kårobligatorium. Träffen avslutade med besök på Snapphanefesten. 6S tillsammans med SFS arrangerade
även det nationella rådslaget den 13 mars för Sveriges studentkårer och studentnationer.

2.8.3 Göteborgs universitets studentkårer (GUS)
Under andra veckan av verksamhetsåret besökte både gamla och nya presidiet på Göteborgs universitets
studentkårer (GUS) Lund 8–9 juli. LUS presidium besökte Göteborg den 28 november. Ämnen som
diskuterades under året var kvalitetssäkring (särskilt kvalitetsindikatorer och nyckeltal), rättssäkerhet,
obligatoriets konsekvenser för organisationer som GUS och LUS (särskilt vad gäller tidningarna Spionen
och Lundagård) och systematiskt arbetsmiljöarbete för studenter. Planer fanns från
universitetsledningarnas håll att sammanstråla under året, men det skjöts till efterföljande verksamhetsår.
Samarbetet med GUS var sammantaget mycket givande i många frågor, men utnyttjades inte alltid väl.
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2.8.4 U21 Student Network
Under verksamhetsåret blev det känt att U21 Student Network lades ner för fyra år sedan på grund av
brist på engagemang. Lunds universitet välkomnade LUS att återupprätta nätverket, vilket blev
nedprioriterat.

2.8.5 Skånes studentkårer
Tidigare har ett samarbete kallat Studentsamverkan Syd (SSS) funnits mellan studentkårerna i Skåne. I
samband med kommun- och regionkommitténs fokusfråga om studentrabatter i kollektivtrafiken under
verksamhetsåret 2007/2008 startade samarbetet på nytt och var under detta verksamhetsår synnerligen
gynnsamt med goda resultat inom främst den nyinrättade studentrabatten i Skånetrafiken. Samarbetet
består av Studentkåren Malmö, Kristianstad studentkår, SLU Alnarps studentkår, Odontologiska
studentkåren och LUS. Under året profilerades samarbetet i olika politiska och mediala sammanhang som
Skånes studentkårer med tillsammans 60 000 studenter. I augusti skickades ett öppet brev till
regionpolitiker och media om vikten av en rättvis och märkbar studentrabatt. Skånes studentkårer med
LUS i spetsen fick en stark påverkan på utfallet, om än bara 20 % rabatt. LUS ordförande var huvudsaklig
talesperson för samarbetet. Gemensam debattartikel om ESS roll för studenterna publicerades i
Sydsvenskan under slutet av verksamhetsåret.
Skånes studentkårer träffades 27 augusti i Lund, 24 november i Kristianstad, 3 mars i Malmö och 1 juni i
Alnarp. Andra frågor som lyfts under året är kårobligatoriets avskaffande, LUS bostadsundersökning, samt
internationaliseringsarbete inom lärosäten och studentorganisationer. Tidigare Januaribolaget med
representation från Region Skåne, Skånes lärosäten, kommuner och näringsliv ombildades till
Kunskapsregion Skåne där äntligen studenterna har varit representerade genom LUS ordförande, som
deltog på ett inledande möte 2 april. Skånes studentkårer är inget formellt samarbete utan ska ses som
motsvarande 6S och GUS-LUS.

2.8.6 Övriga samarbeten
Under verksamhetsåret inledde LUS ett samarbete med Uppsala studentkår (US) om
universitetsövergripande frågor såsom utbildningskvalitet, studenternas rättighetslista och studiesociala
frågor. Under året startade även Lunds universitet ett mer formellt samarbete med Uppsala universitet, där
forskningsstrategiska frågor, förnyad administration och kårobligatoriets avskaffande står i centrum – det
senare med tanke på likheten i studentlivet med nationer och studentkårer. Det huvudsakliga samarbetet
utöver en gemensam bostadsundersökning som blivit finansierad av kommuner och universitet var att
synas medialt tillsammans i olika viktiga regionala studentperspektiv såsom kårobligatoriet (se
Mediaframträdanden). US och LUS har träffats med Lunds och Uppsalas universitetsledningar 19
september, 10–11 december i Lund och 22 maj där presidiet samtidigt deltog vid vårbalen i Uppsala.
Samarbetet har varit viktigt utifrån att lärosätena börjat samarbeta mer. Troligen kommer detta att
utvecklas.

2.9 Rapporter från serviceverksamheterna – ej i stiftelseform
2.9.1 Lundagård
Lundagårds styrelse sammanträdde 9 gånger under året (26/8, 1/10, 5/11, 9/12, 29/1, 24/2, 12/3, 21/4,
8/6) samt höll dessutom ett extra styrelsemöte den 19 mars för att i egenskap som valberedning nominera
kandidater till Lundagårdsredaktör och biträdande redaktör.)
Under året provade styrelsen nya arbetsformer med särskilda arbetsgrupper för olika sakfrågor som tryck,
distribution och obligatorieavskaffandets effekter på Lundagård. Nya avtal för tryck, distribution och
annonsförsäljning tecknades.
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Avtal tecknades med Lunds universitet om en särskild informationssida för universitet i varje nummer
gällande kalenderåret 2009. Vidare tecknades avtal om att universitetets anställda ska få Lundagård från 1
januari 2010 genom att tidningen distribueras internt på universitetet.
Styrelsen agerade också valberedning och nominerade kandidater till LUS ting gällande posterna som
redaktör och biträdande redaktör för de kommande två åren. Intresset var rekordstort med 17 sökande.

2.9.2 Bopoolen
Bopoolens styrgrupp hade 4 möten under verksamhetsåret, 2008-08-28, 2008-11-04, 2009-02-05 och
2009-05-29. Marknadsföringen av Bopoolen har skett löpande under året, främst genom den mediala
uppmärksamhet som den åtnjutit under året, i synnerhet i samband med terminsstarten under hösten.
Bopoolen har marknadsförts genom nya planscher och broschyrer, tips på LUS sida i Lundagård,
annonser ibland annat. Lundagård och Sydsvenskan och information på lönebesked inom Lunds
universitet. Med tanke på bostadsbristen beviljades LUS medel om cirka 60 000 kronor från respektive
Lunds kommun och Lunds universitet för genomförande av en bostadsundersökning, där det bland annat
framkom att 20 % använt sig av och drygt 60 % känner till Bopoolen, vilket var betydligt högre än
motsvarigheten i Uppsala. Andra frågor som diskuterades under året var fortsatt samarbete med
Hyresgästföreningen samt möjligheten att få reklamintäkter från Bopoolens hemsida på grund av den
höga besöksfrekvensen: 500 unika besökare om dagen från minst 106 länder över tid.
Den akuta bostadssituationen som uppkom under höstterminen 2008 samt den befarade bostadsbristen
inför höstterminen 2009, särskilt för internationella mastersstudenter, var en problematik som
utvärderades och diskuterades mycket under året trots förstärkningen inför hösttermin 2008 av Bopoolen,
vilken avlastade den lundensiska bostadsmarknaden. Bopoolen fick av denna anledning på LUS initiativ
ytterligare ett år extra medel från Lunds universitet (33 000 kr) och Lunds kommun (33 000 kr) för utökad
projekttjänst under sommaren 2009. Tjänsten var under halvtid från 15 april till 31 maj och därefter heltid
från 1 juni till 15 september. Den projektanställda producerade och reviderade under sommaren 2008 och
2009 en sammanställning av gällande lagar och regler, en studentbostadsguide samt nya exempelkontrakt,
samtliga dokument på såväl svenska som engelska. Därutöver kunde den projektanställda i högre
utsträckning ge personlig kvalificerad hjälp och rådgivning till annonsörer och bostadssökande och ha
utökade expeditionstider.

2.9.3 Lunds studentkårs karneval
Verksamhetsåret var förberedelseintensivt inför 2010 för LUS ordförande, karnevalsorganets dito, när det
gäller Lunds studentkårs karneval, eller i folkmun Lundakarnevalen. Första karnevalsorganet hölls 18
november då utredningsgruppen presenterade en ytterst positiv bild av förra karnevalen vilket bidrog till
ett enhälligt och glatt bifall för att hålla karneval 2010. Lunds studentkårs karneval fick även en ny stadga,
som blev en dualistisk kompromiss där bland annat karnevalsgeneral ska stadfästas i karnevalsorganet.
Valberedningen presenterade sitt förslag på karnevalskommitté på andra karnevalsorganet 9 februari, ett
förslag som med vissa modifieringar bifölls. Karnevalskommittén består av biljettchef Fredrik Swahn,
ekonomichef Madelene Nilsson, Expchef Marisol Was, festmästare Emma Jangö, musikchef Oscar
Edlund, nöjeschef Erik Neppelberg, områdeschef Gustav Lidén, presschef Anna Knutsson, säkerhetschef
Jens Sigfridsson, tågchef Daniel Aglöv, tält- och smånöjeschef Maria Runeson, vierichef Emelie
Malmström, och slutligen råden från Dualkarnevalen Katarina Frick och Hanna Frykman. På tredje
karnevalsorganet 31 mars valdes nya revisorer för karnevalen och en referensgrupp bestående av
representanter från studentkårer och nationer, som ska förankra karnevalskommitténs arbete till
karnevalsorganet.

2.9.4 Fanborgen
Fanborgen representerade vid sedvanliga tillfällen under året så som Hälsningsgillet på hösten,
professorsinstallationer, rektorsuppvaktningen samt doktorspromoveringen. Därtill medverkade
fanborgen vid ytterligare några tillfällen, såsom vid rektorsinstallationen och diplomeringsceremonin för
studentledare.
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Under året upptäcktes det att ett antal medaljer inte fakturerats som de borde under föregående
verksamhetsår. Kostnaden för dessa medaljer togs ut under detta år istället. Försök gjordes för att
identifiera vilka det är som inte fått någon faktura för den medalj de fått, men lyckades inte i sådan
utsträckning så att det täckte kostnaden. Eftersom räkenskaper och verksamhetsberättelse för 2007/2008
redan var godkända när felet upptäcktes finns det ingen att hålla ansvarig för misstaget. Detta är endast en
förklaring till varför Fanborgen under detta verksamhetsår gått med större underskott än beräknat.

2.9.5 Studentombudet
Med bakgrund av att Lunds universitets studentkårer sett ett behov av inrättande av en
studentombudsverksamhet söktes det medel från universitetet för detsamma. Maj 2008 tillträddes tjänsten
med syfte att aktivt arbeta med att förebygga diskriminering för studenter vid Lunds universitet, samt att
fungera som ett stöd och vägleda de studenter som upplever sig orättvist behandlade. Ytterst få fall av
diskriminering har tidigare anmälts till universitetet trots att universitetet knappast är en frizon där
likabehandling råder, vilket till exempel visas genom utredningen om studiemiljöer vid Lunds universitet
gjord av Utvärderingsenheten (rapport nr 2005:236).
Sammanlagt tog 47 stycken studenter kontakt med studentombudet under verksamhetsåret. Vid 2 tillfällen
kopplades Juridiska enheten vid Lunds universitet in för att hjälpa till att lösa ärendet. Observera att
schematiseringen är grov och att detta inte ger en heltäckande bild över hur studenter upplever sin
studiesituation vid Lunds universitet. Troligtvis finns ett stort mörkertal.
Utöver detta arbetade studentombudet gentemot diverse kontaktytor såsom Drömmarnas hus i Malmö,
Folkuniversitetet, Göteborgs universitets studentkårer (GUS), jämställdhet- och
likabehandlingskommittén, studentkårerna vid Lunds universitet, Akademiska Föreningen,
Kuratorkollegiet, Ledningsgruppen för likabehandling, ledningsgruppen för jämställdhet, ett nationellt
studentombudsnätverk, samrådsgruppen, Rådet för breddad rekrytering och Uppsala studentkår, i syfte att
sprida information om tjänsten och att aktivt förbyggande med likabehandling. Diverse konferenser och
föreläsningar anordnades även under året även, som Diskrimineringsdagen och 8 mars-firandet. Likaså har
olika typer av informationsmaterial tagits fram, vilka finns att hitta på www.studentombud.se. Under året
sände TV4 Öresund, SVT Sydnytt, SR P4 Malmöhus och Steve Student-TV kortare inslag om
verksamheten. Även Sydsvenskan, Skånska dagbladet, City Malmö/Lund och Lundagård hade mindre
artiklar.

2.10 Rapporter från studentrepresentanter i reglementets §§ 12 och 13
2.10.1

Universitetsstyrelsen

Verksamhetsåret 2008/2009 var ett väldigt spännande och händelserikt år. Det började med att styrelsen i
september 2008 valde att föreslå Per Eriksson, dåvarande generaldirektör för Vinnova, till ny rektor för
Lunds universitet. LUS hade under första halvåret av 2008 varit väldigt delaktiga i rektorsvalsprocessen,
bland annat genom två representanter i styrelsens beredningsgrupp. För att dessa personers arbete skulle
bli så bra som möjligt beslutade LUS ting under våren 2008 att förlänga studentrepresentanternas i
styrelsen mandatperiod till den sista september 2008 istället för det sedvanliga sista juni. Därefter byttes
representanterna i beredningsgruppen inför prorektorsvalet till Johan Bjarnevik och Hanna Ericsson.
Andra stora frågor i styrelsen under hösten 2008 var regeringens forskningsproposition och hur den
påverkade budgetarbetet för universitetet och RQ08 och dess effekter.
Under våren influerades styrelsens arbete mycket av universitetets nya ledningsgrupp, som var väldigt
aktiv i att sätta igång projekt. Detta framförallt inom fyra profilområden, bland annat i syftet att minska
det stora positiva myndighetskapitalet. Även ESS och Max IV var stora projekt där styrelsen, främst
genom Allan Larsson och ledningsgruppen, varit och fortsätter vara inblandad.
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Man har även under våren påbörjat en process för att göra om universitets budgetprocess, där man
beslutat att detta kalenderår besluta om rambudgeten redan i september, för att i framtiden ta den i juni.
Styrelsen har även beslutat att införa kvartalsbokslut, detta för att öka den ekonomiska uppföljningen.

2.10.2

Utvecklingsrådet

Utvecklingsrådet upphörde vid nyår, men återuppstod genom rektorsbeslut i så gott som exakt samma
form. Christian Stråhlman, Elina Berg och Isa Thelin har varit ledamöter i rådet hela verksamhetsåret. Eva
Frisendahl har deltagit som ständigt adjungerad i rådets sammanträden.
Rådets huvudsakliga arbete har varit att ta fram en ny policy och på den en handlingsplan för
kvalitetsarbete i utbildningen på Lunds universitet, det vill säga dokument som beskriver hur universitetet
ska arbeta för att nå upp till Strategiska planens mål om högsta kvalitet i utbildningen. Rådet hade i
oktober ett heldagsmöte i Höör för att ta fram dessa dokument. Man hade förberett arbetet i två
arbetsgrupper där Christian Stråhlman respektive Eva Frisendahl ingick som studentrepresentanter.
Policyn beslutades i universitetsstyrelsen den 15/12 och därefter beslutades handlingsplanen av rektor.
Den nya handlingsplanen innehåller mycket spännande; bland annat kommer man att utveckla
kvalitetssäkringen av generella examina – vilket är Sverige-unikt – man kommer att skriva nya föreskrifter
för examination och utveckla lärandemiljöerna för e-studenter.
Ett annat dokument som diskuterats flitigt under terminen har varit studenternas rättighetslista, något som
självklart varit extra viktigt för studentrepresentanterna och LUS som helhet. En god återapportering har
ständigt förts med utbildningskommittén. Denna fråga, som även fanns i Utbildningskommitténs
verksamhetsplan, har varit den främsta frågan studenterna själva drivit i rådet.
En arbetsgrupp under rådet tog fram en rapport om hur man kan tillämpa ECTS-betyg på Lunds
universitet. Sammanfattningsvis vill gruppen och Utvecklingsrådet vara mycket restrektiva med ECTSbetyg. Då en ny version av ECTS users' guide, alltså europeiska riktlinjer för användandet av betygen, kom
under våren pågick vid verksamhetsårets slut ett arbete att implementera denna på LU.
Rådet beslutade om en ny handläggningsordning för studentbarometrar. Av tradition var det LUS som gav
förslaget på när och hur barometrarna ska göras och i vilken ordning, ett förslag som i sin tur beslutas om
av universitetet själva, men inte emotsägs av annat än mycket goda skäl. Eftersom Lunds universitet under
2008 blev klar med första omgången av barometrar (2000–2008) omförhandlades överenskommelsen
inför nästa omgång, som börjar 2009 och tros pågå till typ 2013, och LUS förslag gick helt igenom. Alla
fakultetsområden kommer att få en barometer under denna tid. Under våren påbörjades barometern på
område S och HT.
Under vårterminen intensifierades arbetet med att förbereda lärosätesutvärderingen av universitetets
kvalitetsarbete. Sista veckan i maj gjorde en bedömargrupp från Högskoleverket ett platsbesök på Lunds
universitet där man höll intervjuer med studenter och personal. Underlaget för intervjuerna var den
självvärdering som universitetet producerade under vintern.
En av punkterna på önskelistan LUS gav till rektor Per Eriksson var EQ10 – en utvärdering av
utbildningskvaliteten ur ett internationellt perspektiv motsvarande den RQ08 som genomförts för
forskningen. Studentrepresentanter är självklart mycket glada över att universitetet nu beslutat att
genomföra den första etappen av arbetet med EQ11, ett arbete som ventilerats och getts vissa riktningar
inom just Utvecklingsrådet.

2.10.3

Biblioteksstyrelsen

Ingen rapport från LUS representanter i Biblioteksstyrelsen har inkommit under året.
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2.10.4

CSN:s samverkansgrupp

LUS hade under verksamhetsåret inte någon studeranderepresentant vald till CSN:s samverkansgrupp.

2.10.5

CSN särskild prövning

LUS hade under verksamhetsåret inte någon studeranderepresentant vald till CSN:s grupp för särskild
prövning.

2.10.6

Ledningsgruppen för likabehandling av studenter

Halvårsrapport för höstterminen inkom aldrig i skrift och saknas därför i verksamhetsberättelsen, däremot
inkom rapport för vårterminen.
Som studentrepresentanter i Lunds universitets ledningsgrupp för likabehandling av studenter tjänstgjorde
under verksamhetsåret 2009 Anna-Karin Gustavsson och Magnus Roslund.
Ledningsgruppen är beredande organ åt universitetsstyrelse och rektor och har till uppgift att samordna
områdenas arbete med likabehandling av studenter. Ordförande i ledningsgruppen är vicerektor Ingalill
Rahm Hallberg och förutom studeranderepresentanter ingår studentombudet vid LUS, lärarrepresentanter
och företrädare för den centrala förvaltningen samt en jurist som protokollförare. Till ledningsgruppens
möten kallas även områdenas kontaktpersoner för likabehandlingsarbetet. Ledningsgruppen hade under
vårterminen 2 sammanträden.
Universitetsledningen har som ambition att slå samman de båda ledningsgrupperna för likabehandling av
studenter respektive jämställdhetsarbetet. Under vårterminen fördes diskussioner om denna nya
ledningsgrupp, framförallt vad gäller gruppens sammansättning och förhållande till områdena.
En inspirationsdag för likabehandling arrangerades i maj.

2.10.7

Rekryteringsrådet

Tre möten med rekryteringsrådet, varav ett längre heldagsmöte, ägde rum under hösten, inga under våren.
Det arbete som bedrevs har framförallt berört den nya planen för breddad rekrytering. Här har JLkommittén varit informerade och uppmanats att var engagerade redan innan underlag presenterats.
Studenterna har därför haft en stor möjlighet att påverka planens innehåll och också utnyttjat den
möjligheten, vilket har gett tydlig effekt på handlingsplanen. Exakta formuleringar som studenterna har
fört fram är svårt att sätta fingret på då processen är utdragen och det inom organet så gott som alltid är
konsenus, men studenternas röst har tagits tillvara.
Uppföljning av den plan som löpte fram till 2009 diskuterades även och en mer omfattande sådan
genomfördes, i linje med studenternas önskemål. Detta för att materialet skulle kunna användas i det
framtida arbetet.
Den något försenade rapporten om alternativa urval kom till slut och att de metoder som presenteras i
den ska utvecklas föreslogs i den nya handlingsplanen. Studentrepresentanten i rekryteringsrådet, Emelie
Hult, har även varit studenternas representant i den grupp som jobbat med detta.
Rekryteringsrådet framhåller ofta att studentrepresentanternas del i det här arbetet ute på institutionsnivå
är av stor vikt för att förändring ska uppnås.

2.10.8

Centrala Skyddskommittén

Centrala skyddskommittén hade under året 4 möten, som alla har föregåtts av arbetsutskottsmöten. Möten
med arbetsutskottet har haft formen av korta planeringsmöten inför skyddskommittémötena.
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Några för studenterna viktigare ärenden har lyfts i skyddskommittén under verksamhetsåret:
• Framtidens lärandemiljöer
Projektet framtidens lärandemiljöer arbetades fram under hösten och presenterades i en rapport, som
behövde ytterligare konkretisering, vid årsskiftet. Vicerektor Sven Strömqvist har fått ansvaret för
fortsättningen, som också har en plats och budget i Lunds universitets profilfrågor för de närmaste tre
åren.
• En förnyad administration
Resultaten från arbetsmiljödelen i projektet En förnyad administration presenterades, där det bland annat
fanns ett förslag om att en ledningsgrupp för arbetsmiljöprocessen ska bildas, samt att det behövs en
struktur för arbetet med psykosociala frågor och studerandefrågor.
•

Uppföljning av Lunds universitets arbetsmiljöpolicy 2003–2005
Ett tredje ärende som fick stort utrymme var uppföljningen av universitetets arbetsmiljöpolicy 2003–2005,
där det framkom att i stort sett samtliga institutioner av de områden som svarat sedan tidigare har ett
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, eller har påbörjat det under den aktuella perioden. I
uppföljningsarbetet pratades det framförallt om att medel ska öronmärkas för att nå upp till de mål som
har missats.
• Centrala skyddskommitténs exekutiva grupp
Under våren inrättade Centrala skyddskommittén en exekutiv grupp som "mer konkret kan driva
arbetsmiljöfrågorna, både när det gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön." Gruppen består
av flera av verksamhetscheferna, och har därmed möjlighet att fatta beslut snabbare än vad kommittén
har. LUS har rätt att utse en studeranderepresentant i den exekutiva gruppen. Den exekutiva gruppen har
som första arbetsuppgift börjat diskutera arbetsmiljöpolicyn för Lunds universitet, men kommer få mycket
annat på sitt bord.

LUS representanter har under året lyft följande ärenden i kommittén:
•
•
•
•

Förslag på handlingsplan för studenters psykosociala arbetsmiljö
Redogörelse för bostadsundersökningen
Kårobligatoriets avskaffande och vilka konsekvenser detta kan få.
Redovisning av resultaten från arbetsmiljöorganisationsenkäten till kårerna, med förslag på
förändringar i organisationen för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Vid mötena var även LUS presidium representerat genom att vice ordförande Eva Frisendahl var ständigt
adjungerad.
•

LUS representant i Centrala skyddskommitténs arbetsutskott var Gabriel Persson

2.10.9

Ledningsgruppen för jämställdhetsarbete

Under höstterminen 2008 hade Ledningsgruppen för jämställdhetsarbete 2 sammanträden, den 29
september samt den 20 november. Sammanträdet som var planerat till den 22 januari 2009 blev inställt på
grund av omorganiseringen i rektorskollegiet. Hösten inleddes med en inspirationsdag för jämställdhet den
23 september. Cirka 70 personer från universitetet lyssnade på ett flertal föreläsare. Temat var ”Dags för
genus – i utbildning och ledarskap”. Ett seminarium om den nya diskrimineringslagen hölls sedan den 9
december. Vid detta tillfälle presenterades den nya diskrimineringslagstiftningen och universitetets arbete
mot diskriminering.
Lunds universitet anmäldes under 2008 till JämO för diskriminering. Anmälan gällde urvalsprocessen till
psykologprogrammet vilket, diskuterades i ledningsgruppen.
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Särskilt aktuellt för studenter var att pris för insats avseende likabehandling av studenter delades ut till
Normaldagen, som var en av studenter arrangerad temadag våren 2008. Även en ny introduktionsfolder
för studenter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten uppmärksammades i detta sammanhang. Under
hösten var diskussionen om genuscertifiering aktuell, då bland annat behandlingen i media och framtida
pilotprojekt. Det första pilotprojektet startade i december 2008. Studentrepresentanter tryckte på frågan
om genuscertifiering i dessa diskussioner, i övertygelsen att en certifiering som en form av kvalitetssäkring
skulle bidra med mycket positivt för studenterna. RQ08-rapporten, en utredning av all forskning vid
Lunds universitet utförd av externa forskare, diskuterades också, eftersom den bland annat tog upp Lunds
universitets bristande jämställdhet. Rapportens direkta effekt innebar att 100 miljoner kronor ska fördelas
inom Lunds universitet.
Vårterminens första sammanträde ägde rum den 25 mars och leddes av vice rektor tillika
ledningsgruppens nya ordförande Ingalill Rahm-Hallberg. På detta möte introducerades ledningsgruppen
för sin nya ordförande och man diskuterade gruppens tidigare och fortsatta arbete i fokusgrupper samt
närvaron vid sammanträdena, då denna varit låg för ledamöter, men inte områdenas kontaktpersoner.
Frågan om att slå samman Ledningsgruppen för jämställdhetsarbete med Ledningsgruppen för
likabehandling togs också upp till diskussion. Även studentrepresentanter valdes in i fokusgrupper vid
detta tillfälle men har inte sammankallats till något möte, varför förmodligen inget arbete skett i dem
under våren. En trolig förklaring till det är väntan på omorganiseringen av arbetet med likabehandling och
jämställdhet.
Under våren beslutades om en ny Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor för
perioden 2009–2010.
Vårens andra och sista möte ägde rum den 26 maj. Under detta möte presenterade fokusgrupperna sina
respektive uppföljningar av jämställdhetsarbetet inklusive rekommendationer för de olika fokusområdena.
Två av fokusgrupperna hade inte lämnat in något material till detta tillfälle, men fick respit på inlämningen
till i mitten av juni.

2.10.10

Rådet för utbildning på forskarnivå

Enligt rektorsbeslut den 5 februari 2009 benämns rådet numera ”Råd för utbildning på forskarnivå”
(tidigare ”Rådet för forskarutbildning”). Vicerektor Sven Strömqvist är sedan februari ordförande i rådet.
Rådet hade under verksamhetsåret 4 sammanträden.
Våren 2009 arbetade rådet huvudsakligen med att ta fram Handlingsplan för kvalitetsarbete gällande
utbildning på forskarnivå 2009–2010, som sedan blev rektorsbeslut i juni. Handlingsplanen behandlar
framförallt prioriterade åtgärder för att höja kvaliteten i utbildning på forskarnivå. Exempelvis har det
diskuterats hur examensmål examineras och kvalitetsgranskas. Doktorandrepresentanterna framförde
önskemål om att en doktorand bör ha möjlighet att lyfta särskilt svårlösta problem på en
universitetsgemensam nivå om områdesnivån inte anses lämplig. Förhoppningen är att detta ska
tydliggöras i framtida dokument.
Under verksamhetsåret fortgick arbetet med att uppdatera dokumentet Riktlinjer mellan
institutionen/fakulteten och forskarstuderande. Tidigare doktorandombudsman Andreas Lundin och
Caroline Karlsson ingick i den arbetsgrupp som arbetade med dokumentet. Liksom handlingsplanen var
detta dokument ute på remiss hos bland annat LUS utbildningskommitté och Lunds doktorandkår.
Dokumentet var vid verksamhetsårets slut ännu inte klart för att fastställas, vilket gör att arbetet fortsätter
det verksamhetsår som kommer. Förhoppningen är att dokumentet ska kunna fastställas under hösten
2009. Doktoranderna har understrukit betydelsen av dokumentet, eftersom det är ett välbehövligt stöd
och välkänt bland doktorander; i vardagligt tal kallas den doktorandernas ”rättighetslista”.
På verksamhetsårets sista möte presenterade universitetets kvalitetssamordnare Åsa Lindberg-Sand Lunds
universitets policy för kvalitetsarbete i utbildningen. Då gavs också en rapport från arbetet med
kompetensutvecklingsprogram för lärare i utbildning på forskarnivå eftersom det kan ses som
kvalitetshöjande faktorer för doktorander.
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2.10.11

Rådet för forskningsutveckling

Rådet hade 2 möten per termin under verksamhetsåret och studeranderepresentanten var närvarande vid
samtliga. Under året förlängdes mandatperioden för de sittande ledamöterna med ett rektorsbeslut till den
30 juni 2009. I samband med det sista mötet för vårterminen 2009 upplöstes rådet, då det ansågs att dess
rådgivande roll inom forskningsrelaterade framtidsfrågor från och med hösten 2009 skulle återfinnas inom
andra verksamheter och råd.
Under året var det Lunds universitets forskningsutvärdering RQ08 och den efterföljande bibliometriska
rapporten som diskuterades flitigast inom rådet. Förfaringssättet med två separata rapporter, fördelar och
nackdelar med olika typer av utvärderingar, vilka konsekvenser utfallet borde få för verksamheten
diskuterades och jämfördes med hur andra lärosäten gått till väga. Hur arbetet med MAX IV och ESS
fortskridit, samt inrättandet av Pufendorfinstitutet (före detta Institute for Advanced Studies)
rapporterades regelbundet inför rådet.
Inför rådet presenterades även hanteringen av ansökan till regeringens strategiska satsningar, universitetets
nya ledning och administrativa struktur samt autonomiutredningen.

2.10.12

Lunds kommuns studentråd

Studentrådet har haft 8 sammanträden (3 september, 7 oktober, 4 november, 2 december, 27 januari, 10
mars, 21 april och 9 juni) under verksamhetsåret. Kommunalråd Tomas Avenborg (m) är ordförande för
studentrådet och LUS ordförande Petter Forkstam valdes till vice ordförande ytterligare ett år för
studentrådet på höstens första möte. LUS ordförande deltog vid ett sammanträde med Lunds kommuns
integrationsråd 20 januari och tjänstgör som mötesordförande för studentrådet 10 mars och 21 april.
Arbetet i studentrådet har under verksamhetsåret utvecklats till stor del pga. studentstadssamordnare
Susanna Hansson. Initiativ till diskussionsfrågor och gäster har dock fortfarande lyfts av endast
studenterna och studentstadssamordnaren. Mötena har haft teman där exempelvis Lunds universitets
samarbete med Lunds kommun lyfts med Mats Helmfrid (ordförande för Lunds kommunstyrelse) och
rektor Göran Bexell som gäster. Vid ett möte diskuterades studentbostäder med inledande presentation av
LUS bostadsundersökning med efterföljande diskussion med AFB:s VD Rolf Svensson, LKF:s VD Peter
Mellvé och stadsbyggnadsdirektör Inga Hallén. Under året har även studentrådet gästat projektet
Kulturhuvudstad 2014 samt Socialförvaltningen. En stor fråga som behandlas på Lunds kommuns
studentråd är de remisser och yttranden som inkommer att besvaras ur ett studentperspektiv. Dessa listas
under avsnitt 2.6.6.1 ovan.

2.10.13

StudentSamarbetet Öresund

4 möten hölls under verksamhetsåret: 2 på våren och 2 på hösten. 2 möten utöver dessa var inte
beslutsmässiga. SSÖ förde en dialog och utbytte idéer med Öresundsuniversitetets nya direktör – sedan
årsskiftet Lars Montelius – på ett SSÖ-möte, vilket även skedde löpande under vårterminen.
Detta är några av studentsamarbetets viktigare händelser:
SSÖ blev en egen organisation, en idéell förening, från att tidigare ha varit ett nätverk.
SSÖ:s styrelse tog fram en ny handlingsplan, att gälla på obestämd tid. Nytt i handlingsplanen är bland
annat att SSÖ ska verka för att så kallade "studenterjobs" införs i högre grad på den svenska sidan. Det är
kvalificerade extrajobb för studenter, som är en etablerad verksamhet i Danmark i både näringsliv och
offentlig sektor.
Bengt Streijffert, f.d. direktör för Öresundsuniversitetet, gick i pension.
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En stående punkt på alla SSÖ-möten var även under detta år att diskutera det som händer på
rektorsforsamlingens/rektorsudvalgets möten. En tendens som har kunnat skönjas är att
Öresundsuniversitetet verkar vilja satsa mer på utbildning, från att tidigare nästan enbart ha satsat på
forskning. Strategin för Öresundsuniversitet tar sin utgångspunkt i bland annat på Campus Öresund, som
är en utbildningssatsning för att förenkla och förbättra för studenter i regionen att studera mer integrerat.
I arbetsgruppen som vid verksamhetsårets slut håller på att utarbeta en InterregIV-ansökan – Interreg är
EU:s utlysta medel för att främja regionsamverkan – finns studenter från båda sidor sundet med. Så också
i den transportgrupp som arbetar för bättre mobilitet i Öresundsregionen.
Studenterna arbetade även för att Öresundsuniversitetet ska ta ställning för att studenter ska få examineras
på sitt eget nordiska språk i de lärosäten som är med i samarbetet. Frågan är lätt inflammerad i Danmark
och frågan stötte på motstånd från framförallt Köpenhamns universitet. Dock tillsattes en arbetsgrupp
med mål att ta fram en gemensam språkpolitik för Öresunds lärosäten.
LUS anordnade en konferens i samarbete med SSÖ den 13 maj 2009. Konferensen med namnet
"Utbildning, utveckling och mobilitet i Öresundsregionen", sågs som mycket lyckad och ett dokument om
vad studenterna eftersträvar av en kunskapsregion kommer sammanställas. Ett 60-tal personer verksamma
i Öresundsregionen (både Danmark som Sverige) inom universitet och högskolor, studentorganisationer,
regioner, kommuner, riksdag, näringsliv och Öresundsnätverk kom och gav genomförandet mycket god
kritik.
En ny konferens påbörjades i planeringen inför hösten med tema: ”Kårobligatoriets fall – Vad svenska
kårer kan lära från Danmark”. Planen är att konferensen ska hållas i Köpenhamn i slutet av oktober 2009.

2.10.14

Antagningsnämnden

Halvårsrapport för höstterminen inkom aldrig i skrift och saknas därför i verksamhetsberättelsen, däremot
inkom rapport för vårterminen.
Som studentrepresentanter i Lunds universitets antagningsnämnd tjänstgjorde under verksamhetsåret
Magnus Roslund och Damon Tojjar. Vice ordförande i nämnden och därigenom studeranderepresentant i
nämndens presidium var Magnus Roslund.
Antagningsnämnden fastställer aktuella anmälningsanvisningar, fattar utöver antagningsordningen
kompletterande beslut om tillträde till kurser och program, kan om det finns särskilda skäl uppdra åt
institutioner eller andra organ inom universitetet att fatta beslut om antagning till en kurs eller ett program
och nämnden kan för en kurs besluta om generell dispens från kravet på kunskaper i engelska för
grundläggande behörighet för sökande som i övrigt är behöriga enligt 25:4-regeln, alltså som har minst
fyra års arbetslivserfarenhet och är över 25 år – en regel som dock plockades bort under verksamhetsåret.
På delegation av Antagningsnämnden fattar dess presidium ibland beslut om antagning av enskilda
studenter och behandlar för universitetets del ärenden om överklaganden och omprövningar av beslut i
både antagnings- och studievägsfrågor.
Högskoleverket granskade efter anmälan antagningen av studenter till specialistsjuksköterskeprogrammet
med barnmorskeinriktning och gav Lunds universitet viss kritik för denna. För Antagningsnämnden
innebar verkets kritik ingen ytterligare åtgärd, eftersom man ansåg att man handlat enligt de regler som
fanns.
Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed (TFHS) hade fått delegation av antagningen till flyglärarutbildning
genom beslut i Antagningsnämnden. Av de sökande som deltog i urvalet var det en som inte antogs och
denna sökande överklagade beslutet. Som skäl anfördes bland annat. att urvalet hade genomförts på ett
felaktigt sätt, att ett par antagna studenter inte var behöriga samt att det förelåg jäv. TFHS försvarade att
någon prövning om jäv inte hade gjorts med hänvisning till likabehandling av sökanden.
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Antagningsnämnden konstaterade bland annat att jävsfrågan skulle ha prövats, att det var oklart om
samtliga antagna studenter var behöriga när urvalet genomfördes och att urvalet inte hade genomförts
enligt nämndens beslut. Antagningsnämnden hade helst sett att urvalet gjordes om, men valde istället att
anta den överklagande sökanden.
Juridiska institutionens anhållan om att få delegation av antagning och alternativt urval till
juristprogrammet vållade stora diskussioner inom Antagningsnämnden. Juridiska institutionen ombads
förtydliga sin anhållan. Beslut i frågan delegerades till nämndens presidium men hade vid verksamhetsårets
slut ännu inte fattats. I denna fråga har Magnus Roslund samtalat med Juridiska Föreningen.
Antagningsnämnden fyller en viktig funktion inom universitetet och har stort handlingsutrymme.
Nämndens beslut är direkt avgörande för många sökandes möjligheter att bli antagna till Lunds
universitet. Ett starkt, väl tillvarataget studentinflytande i Antagningsnämnden och en kontinuerlig,
utvecklande dialog mellan Antagningsnämndens studeranderepresentanter och LUS är nödvändiga delar
av ett systematiskt, aktivt och målinriktat arbete med frågor rörande antagning, tillträde och studievägar.

2.10.15

Disciplinnämnden

Under verksamhetsåret hölls 10 sammanträden, varav 4 under hösten och 6 under våren. Antalet ärenden
vid dessa sammanträden uppgick till 46 stycken, fördelat på 14 under hösten och 32 under våren.
Ärendenas gav utslag enligt följande, beräknat per individ, eftersom flera personer kan vara fall för
granskning i ett och samma ärende och kanske inte alltid möts av samma beslut:
Avstängningar: 41 st
Varningar: 3 st
Ärenden lämnade utan vidare åtgärd: 11 st
Bordlagda ärenden: 1 st
De 41 avstängningarna som utdelats har varit fördelade enligt följande:
2 veckor: 2 st
1 månad: 14 st
6 veckor: 2 st
2 månader: 17 st
3 månader: 3 st
De ärenden som lämnades utan vidare åtgärd var antingen av sådan art att de inte kunde inordnas under
Högskoleförordningens kap 10 §1 om disciplinära åtgärder, eller helt enkelt var fall då nämnden beslutat
om frikännande av studenten gentemot respektives anklagelse om fusk.
Något som under året var en oroande faktor i nämndens arbete var att 63 % av fallen som hade nått
nämnden för prövning berörde internationella studenter. Universitetet har där förmodligen en viktig
pedagogisk uppgift. Många fall kan helt enkelt bero på missförstånd, akademiska skillnader i hemlandet
eller att studenten inte fått eller kunnat ta del av all information. En del åtgärder om ändrade rutiner och
information och i några fall tydligare instruktioner kan och bör arbetas mot under kommande år.
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3 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
3.1 Resultaträkning
Not

2008/2009

2007/2008

Medlemsavgifter
Presstöd och prenumerationer
Annonsintäkter
Övriga intäkter

555 951
611 162
1 123 124
1 385 460

573 443
687 575
1 221 698
706 123

Summa intäkter

3 675 697

3 188 839

-1 019 406
-1 485 019
-1 009 859
-38 511
-1 640

-1 023 404
-1 230 781
-804 635
-61 797
-15 950

-3 554 435

-3 136 567

121 262

52 272

Ränteintäkter
Räntekostnader

35 996
0

23 259
0

Summa finansiella poster

35 996

23 259

157 258

75 531

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader Lundagård
Personalkostnader
Rörelsens kostnader
Avskrivning av inventarier
Nedskrivningar

1
2

Summa kostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

3

0

0

ÅRETS RESULTAT

4

157 258

75 531
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3.2 Balansräkning
Not

2009-06-30

2008-06-30

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

5

44 200

67 511

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

6

309 000

309 000

353 200

376 511

780

1 360

14 143
16 408
117 096
147 646

29 272
29 973
132 578
191 823

Kassa och bank

1 970 601

1 671 472

Summa omsättningstillgångar

2 119 027

1 864 655

Summa tillgångar

2 472 227

2 241 166

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Fanborgsmedaljer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Not

2009-06-30

2008-06-30

7
4

1 342 035
157 258

1 266 504
75 531

1 499 293

1 342 035

90 308
204 431
678 195

4 062
174 674
720 395

972 934

899 131

2 472 227

2 241 166

Inga
Inga

Inga
Inga

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

8
9

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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3.3 Redovisningsprinciper
3.3.1 Allmänna principer
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförningsnämndens allmänna råd.
Redovisningen omfattar all verksamhet som bedrives av den juridiska personen Lunds Universitets
Studentkårer, nämligen LUS kansli, Tidningen Lundagård, Fanborgen, BoPoolen och studentombudet.
Redovisningen föres för den juridiska personen Lunds Universitets Studentkårer, med LUS kansli,
Tidningen Lundagård och Fanborgen som kostnadsställen. BoPoolen och studentombudet ingår i
kostnadsstället LUS kansli.

3.3.2 Intäkter
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

3.3.3 Fordringar
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

3.3.4 Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Avskrivningarna görs enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod.

3.3.5 Avskrivningstider
Avskrivningstiden för datorer är tre år. För övriga inventarier tillämpas en avskrivningstid på fem år.
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3.4 Noter
Not 1

Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantalet anställda har beräknats genom att antalet betalda närvarotimmar ställts i relation
till normal årsarbetstid.
2008/2009
2007/2008
Medelantalet anställda
Män
3
2
Kvinnor
3
7
Löner och andra ersättningar
Styrelse, ordförande och vice ordförande
Övriga anställda

291 624
900 295

307 978
677 877

Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag

293 100

244 926

2008/2009

2007/2008

-186 752
-39 272
-31 407
-344 348
-26 778
-1 071
-22 299
-13 772
-14 151
-52 511
-38 125
-22 362
-217 011

-187 213
-131 144
-17 344
-180 541
-19 924
-32 484
-18 854
-10 330
-16 939
-47 085
-25 000
-80 957
-36 819

-1 009 859

-804 635

Not 2

Rörelsens kostnader

Lokalhyra
Förbrukningsinventarier och -material
Resekostnader
Projekt
Representation och gåvor
Datorer och datortillbehör
Möteskostnader, fika
Kontorsmaterial och porto
Kopiering
Telefon
Revision, ekon. rådgivning
IT-tjänster
Övriga kostnader

Not 3 Skatt på årets resultat
LUS bedömes inte bedriva skattepliktig verksamhet.
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Not 4

Resultat per verksamhetsgren
2008/2009

2007/2008

LUS kansli
Intäkter
Kostnader
Resultat

1 970 343
-1 844 684
125 659

1 299 730
-1 298 635
1 095

Lundagård
Intäkter
Kostnader
Resultat

1 738 100
-1 700 316
37 784

1 909 273
-1 826 948
82 325

Fanborgen
Intäkter
Kostnader
Resultat

3 250
-9 435
-6 185

3 095
-10 984
-7 889

2008/2009

2007/2008

265 702
15 200
0
280 902

265 702
0
0
265 702

-198 191
0
-38 511
-236 702

-136 394
0
-61 797
-198 191

44 200

67 511

Not 5

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/utrangering/stöld
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangering/stöld
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt värde

Not 6 Långfristiga värdepappersinnehav
Det långfristiga värdepappersinnehavet redovisas till inköpspriset 309 000 kr (inkl. 9 000 kr courtage).
Marknadsvärdet 2009-06-30 var 274 950 kr.

Not 7 Eget kapital
Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Överföring föregående års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Årets resultat
75 531
-75 531
157 258
1 342 035
157 258

Balanserad vinst

1 266 504
75 531
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Not 8 Övriga skulder

2008/2009

2007/2008

Personalens källskatt
Sociala avgifter
SSÖ
Övriga skulder

25 602
30 289
129 233
19 307

18 995
29 930
125 749
0

Summa

204 431

174 674

2008/2009

2007/2008

Förutbetalda prenumerationsavgifter
Bidrag från Stiftelsen LS:s daghem för barn
Förstärkning av Bopoolen
Beräknat revisionsarvode
Ersättning från Lunds universitet för studentombud
Övriga interimsskulder

11 388
64 725
66 000
31 250
500 000
4 833

12 163
95 463
50 000
55 000
416 667
91 102

Summa

678 195

720 395

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 10 Organisationens resultat under 5 år
Alla värden i T kr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Resultat före avskrivning
Avskrivningar
Resultat efter avskrivning
Finasiellt netto
Resultat

2008/2009
3 676
-3 516
160
-39
121
36
157

2007/2008
3 189
-3 075
114
-62
52
23
76

2006/2007
2 844
-2 805
39
-62
-23
16
-7

2005/2006
2 927
-2 835
92
-51
41
5
47

2004/2005
2 565
-2 222
343
-31
312
7
318

2005/2006
5
46
-5

2004/2005
12
310
-3

Not 11 Årets resultat uppdelat per verksamhetsgren under 5 år

LUS kansli
Lundagård
Fanborgen

2008/2009
126
38
-6

2007/2008
1
82
-8
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4 UNDERSKRIFTER
Styrelsen har idag beslutat om Lunds Universitets Studentkårers årsredovisning för verksamhetsåret
HT2008/VT2009, det vill säga perioden 2008-07-01 – 2009-06-30.
Lund 2010-01-15

Christian Stråhlman

Elisabeth Gehrke

Ordförande

Vice ordförande

Ellen Sunneskär

Filip Alexis

Lunds Naturvetarkår

Lunds Humanistkår

Alan Mohtadi

Caroline Boström

Medicinska Föreningen

Lunds Samhällsvetarkår

Malena Cronholm

Christina Roeser

Vårdvetenskapliga Studentkåren

Teologkåren

Robert Hansson

Johanna Broselid

Lunds Socialhögskolas Studentkår

Lunds Doktorandkår

Carolina Eliasson

Stina Wennberg

SSGI studentkår

Studentkåren vid Musikhögskolan i
Malmö

Min revisionsberättelse har avgivits 2010-

Maria Trönell
Godkänd revisor
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