LUS styrelse 7 - Dagordning (100221)
1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat

2 Val av justerare
Robert Hansson är föreslagen som justerare.

3 Justering av röstlängden
Mötet är beslutsfört om minst hälften av de valda ledamöterna (d.v.s. 5 av 10) finns på plats och minst
en ur LUS presidium är närvarande.

4 Mötets behöriga utlysande
Mötet är behörigt utlyst om kallelsen kommit minst fem vardagar i förväg. Handlingarna behöver vara
tillgängliga tre vardagar innan mötet.

5 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt
Enligt stadgan har alla som styrelsen adjungerar för enskild fråga eller helt sammanträde närvaro-,
yttrande- och yrkanderätt.

6 Fastställande av föredragningslistan
Ärende från styrelseledamot ska anmälas senast fyra vardagar innan sammanträdet. Ärende som inte
upptagits på föredragningslista till sammanträde får inte avgöras vid detta om någon styrelseledamot
motsätter sig det.

7 Föregående mötes protokoll samt beslutsuppföljning
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande

8 Meddelanden
Information. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman, Elisabeth Gehrke, Jan Roslund, Maria Chowdhury och Axel
Jönsson

9 Presidiebeslut
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

10 Valärenden
Beslut. Se särskild bilaga.

Föredragande: Christian Stråhlman

11 Propositionsförslag: Stadgeändringar med anledning av obligatoriets
avskaffande
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

12 Propositionsförslag: Totaldistribution av tidningen Lundagård
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

13 Propositionsförslag: Kommittéer höstterminen 2010
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

14 Avtal om Bopoolen
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Elisabeth Gehrke

15 Principer för studentrabatter
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Elisabeth Gehrke

16 Generalsekreterarens mandatperiod
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

20 Övriga frågor
21 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Bilagor
7 Föregående mötes protokoll
Protokollet från möte S6 är justerade.
Styrelsen föreslås besluta
att lägga protokollet från möte S6 till handlingarna.

Tagna beslut
S2 - att uppdra åt presidiet att besluta om datum för SKA.
S2 - att pröva fallet bopoolen.se hos distributören.
S4 - att inrätta en fokusgrupp för Innovation, välja Elisabeth Gehrke till sammankallande och att
uppdra åt presidiet att välja övriga deltagare i fokusgruppen på förslag från sammankallande.
S6 - att lägga fram propositionen Inträde i LUS för de kårer som står utanför organisationen för
tinget.
S6 - att lägga fram propositionen Ikraftträdande och tidsplan för propositionen LUS för alla.
T2 - att uppdra åt styrelsen att till ting 4 återkomma med ett förslag på förändringar i Lunds
universitets studentkårers reglemente utifrån beslutade stadgeändringar och i enlighet med
organisationsarbetsgruppens avsiktsförklaring.
T2 - att uppdra åt styrelsen att till ting 3 återkomma med ett förslag på tidsplan och
handläggningsordning för implementeringen av den nya organsationen.
T2 - att uppdra åt styrelsen att föra en diskussion med kårerna utanför LUS om formerna för inträde i
LUS.

8 Meddelanden
Presidiets möten och aktiviteter 100101-100214
Utöver detta deltar presidiet varje torsdag i ledningsgruppsgympa, ledningsfika,
rektorssammanträde, och ledningsgrupp/dekanråd.
1. Christian (C), Elisabeth (E) och Hanna (H) hade planeringsfrukost - 100107
2. E och H deltog i Studentlunds kommunikationsarbetsgrupp - 100107
3. C och E deltog i After-kår på TLTH - 100107
4. C, E och H anordnade LUS fika - 100108
5. C, E och H mötte studentkorridinatorn över en kopp kaffe och pratade om
kårstatusansökningar - 100108
6. H lämnade in Lundagårdssidan - 100108
7. E hade förmöte med kårerna om Studentlund - 100111
8. E hade möte med kårerna om framtiden för Kungshuset - 100111
9. H lunchade med Susanna Hansson på kommunen och pratade Bopoolen och
alkoholutbildningar - 100111
10. C, E och H deltog i LUS styrelses diskussionsmöte - 100111
11. H hjälpte universitetet och promotade Bopoolen på Arrival Day - 100112
12. C fikade med LUNAs presidium - 100112
13. E träffade Socialdemokraterna i regionen - 100112
14. C hade möte med Lunds och Göteborgs ledningsgrupper om samverkansmedel - 100112
15. E höll två informationer på General Information Meeting - 100113
16. E var på möte med lärarutbildningens referensgrupp på HKr - 100113
17. E och H deltog på Studentlunds avtalsdag - 100114
18. C deltog i MBL-utbildning med ledningsgruppen - 100114
19. C och E hade möte med LUS organisationsarbetsgrupp - 100115
20. C och H deltog i Lundakarnevalens affichsläpp - 100115
21. E deltog i JL-möte på Smålands - 100115
22. E deltog i möte med Studentlundskårerna - 100118
23. E hade ett möte med Eva Frisendahl - 100118
24. C, E och H deltog i kommittéordförandekollegiets möte - 100118
25. C och E åt middag med Karnevalskommittén på Karnevalscentralen - 100118
26. C hade möte med revisionschefen på LU om intern styrning och kontroll - 100119
27. E åt lunch med Thomas Avenborg - 100119
28. E hade möte med Studentlunds styrgrupp - 100119
29. E deltog i möte med JL-kommittén - 100119
30. C hade möte med Lunds och Göteborgs ledningsgrupper om samverkansmedel - 100119
31. C, E och H deltog i AFKKLUS-frukost - 100120
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E hade utbildning med AF Bostäders styrelse - 100120
C träffade ledningen för UA i egenskap av fixare - 100120
H deltog i möte om Hälsningsgillet med kårerna - 100120
E deltog i KORK - 100120
C hade möte med Lundagårds budgetarbetsgrupp - 100120
C hotade att såga ner magnoliorna - 100121
C deltog inte i möte med U-kommittén - 100121
C detog i möte med LUS revisorer - 100122
C och H anordnade LUS extrating med efterföljande lunch på Lunds - 100122
C, E och H deltog i LUS styrelsemöte 6 - 100125
C åt lunch med TLTH, LEK, JF och rektor - 100125
H anordnade information vid magnoliorna - 100125
C och E åkte med ledningsgruppen till Uppsala och träffade universitetsledningen och kåren
- 100126
C deltog i möte på CED om pedagogisk skicklighet - 100127
E träffade Anders Åkesson (MP) - 100127
E detog i bostadsmöte - 100127
E träffade Skånetrafiken i Kristianstad och drabbades av tågkaos - 100127
C missade CHSK pga tågkaos - 100127
C deltog i möte om riskhanteringsprocessen på LU - 100128
E hade möte med Petter Forkstam (MP) - 100128
C, E och H hade frukostmöte med kansliet - 100129
E och H deltog i Lillsjödals styrelsemöte - 100129
C, E och H anordnade LUS fika - 100129
E träffade universitetshusarkitekten och pratade om Universitetsplatsen - 100129
C deltog i Helsingborgs studentforum - 100130
C och E träffar Stockholms universitets studentkår över en latte - 100201
E träffar Tarmo Haavisto - 100201
E var i debatt om bostäder på UMAS (eller SUS Malmö) - 100202
C var på Musikhögskolan för möte med Utvecklingsrådet - 100202
E deltog i möte med Studentlunds styrgrupp - 100202
E deltog i möte med Kommunala studentrådet - 100202
C deltog i AFKKLUS-frukost - 100203
E deltog i normaldagsplanering - 100203
C träffade Marianne Granfelt och pratade om förvaltningen och obligatoriet - 100203
C hade möte med Lunds och Göteborgs ledningsgrupper om samverkansmedel - 100203
C deltog i möte med Lundagårds styrelse - 100203
C och E var på dekanrådsinternat - 100204-05
C, E och H arrangerade Hälsningsgille med AF och KK - 100205
C och H arrangerade A-cert med AF och KK - 100206
C, E och H arrangerade B-cert med AF och KK - 100207
C inspekterade karnevalsuppropskön - 100207
C deltog i interrimsstyrelsemöte för EQ11 - 100208
E deltog i Bopoolens styrgrupp - 100208
C och E höll i LUS styrelses diskussionsmöte - 100208
C deltog i möte på CED om pedagogisk skicklighet - 100209
E höll i möte med Fokusgrupp: Innovation - 100209
C deltog i möte med MAX-labs styrelse - 100209
E deltog i Studentlunds styrgrupp - 100209
E lunchade med Susanna Hansson - 100209
C var i Stockholm på SUHFs manifestgrupps möte - 100210
E och H var på AFKKLUS-frukost - 100210
E hade Lilla Bo - 100210
E deltog i möte med AFB styrelse - 100210
C tittade på lärarutbildningsproppspresentationen, tittade på KUBEN och åt falafel med
vitlökssås med ledningsgruppen - 100211
C och H träffade Göteborgs universitets studentkårer i Lund - 100211
C deltog i träffen mellan Lunds och Göteborgs universitetsledningar - 100212
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H träffar Tomat tillsammans med AF och KK - 100215
C och H håller kommittéordförandekollegium - 100215
C och H deltar i underskirvandet av Studentlundsavtalet - 100216
C och H har kanslimöte - 100216
H deltar i Kreditkassans styrelse - 100216
C och E deltar i möte med organisationsarbetsgruppen - 100217
C, E och H deltar i kårlunch med rektor - 100217
E deltar i KORK - 100217
C deltar i UL-kommittén - 100217
H åker till Lillsjödal med Lillsjödals styrelse - 100219
C deltar i möte med universitetsstyrelsen - 100219

Rapporter från kommittéer

Inga rapporter har inkommit.

Media
1. Pressmeddelande: "Lunds studenter sågar ner magnoliorna på Universitetsplatsen", 100121
(Christian Stråhlman)
2. "Hot om nedsågning av magnoliorna i Lund", Play Rapport, 100121 (Christian Stråhlman)
3. "Lus sågar studieavgifter OCH magnolior i Lund", Lundagård, 100121 (Christian Stråhlman)
4. "Studenter hotar såga ner magnoliorna", Sydsvenskan, 100121 (Christian Stråhlman)
5. "Studentkåren sågar ner magnolior", Norra Skåne, 100121 (Christian Stråhlman)
6. "Läsarna sågar studenthot", Sydsvenskan, 100121 (Christian Stråhlman)
7. "Studentkåren sågar ner magnolior", Skånskan, 100121 (Christian Stråhlman)
8. "Studenter hotar såga ner magnolior", Lokaltidningen, 100121 (Christian Stråhlman)
9. "Studenterna hotar magnoliorna", SR Malmö, 100121 (Christian Stråhlman)
10. "Hot om nedsågning av magnoliorna i Lund", Sydnytt, 100121 (Christian Stråhlman)
11. Inslag i Skurups journalistlinjes lokalradioprogram, 100121 (Christian Stråhlman)
12. "Trädhot bara en ploj", Skånskan, 100122 (Christian Stråhlman, eller en falsk CS)
13. "Kram istället för såg för magnoliorna", 100122 (Christian Stråhlman)
14. "Älskade träd i kampen mot avgifter", Sydsvenskan, 100122 (Christian Stråhlman)
15. "Lus: 'Trädaktionen ingen ploj'", Sydsvenskan, 100122 (Christian Stråhlman)
16. "Trädhot bara en ploj", Norra Skåne, 100122 (Christian Stråhlman, eller en falsk CS)
17. "Kvalitet betalar sig", Sydsvenskan (ledare), 100123
18. "Studenterna sågar magnolior", City, 100122
19. "Magnoliorna lever farligt", Metro, 100122
20. "Trädkramare mot trädmassaker", Skånskan, 100122
21. "Trädkramare mot trädmassaker", Norra Skåne, 100122
22. "Trädkramare vill rädda magnolior", HD, 100122
23. "Träd som lever farligt", HD, 100122
24. "Hot mot magnolior dras tillbaka", HD, 100122 (Christian Stråhlman, eller en falsk CS)
25. "Kvaliteten fakulteternas ansvar", Lundagård Debatt, 100123
26. "Bisarr reaktion över några träd", Insändare Sydsvenskan, 100124 (Christoffer Ivarsson)
27. "Kårdragning", Expressen, 100125 (Lundagård)
28. "Bopoolen i Lund utökar", Skånskan, 100125 (Christian Stråhlman)
29. "Trädhot slutade i kramkalas", Lundagård, 100125 (Christian Stråhlman)
30. "Trädkramare samlades vid magnoliorna", Sydsvenskan, 100125 (Hanna Gunnarsson)
31. "Hotet avblåst", SR P4 Malmö, 100125 (Christian Stråhlman)
32. "Kramkalas för magnoliorna", TV4 Nyheterna, 100125 (Christoffer Ivarsson)
33. "Helt rätt att bryta mot reglerna", Lundagård, 100129 (Elisabeth Gehrke)

34. "Ny doktorstitel kan få snurr på pr-karusell.", Sydsvenskan, 100131
35. "Rätt eller fel - rektorn avvaktar", Sydsvenskan, 100207 (Hanna Gunnarsson)

Semester/sidouppdrag
Ordföranden har åtagit sig att vara fixare för UA vid SFSFUM 2010.
Vice ordförande har haft semester 11-16/2 (3,5 dagar)
Generalsekreteraren
28/1 partiöverläggningar och kommunfullmäktige (eftermiddag)

Genomförda internutbildningar
LUS genomförde 26/1 en utbildning av kårernas studerandeskyddsombud. Två korta föreläsningar
hölls av personer från LU Bygg (fysisk arbetsmiljö) och studenthälsan (psykosocial arbetsmiljö). Ett
tjugotal studerandeskyddsombud deltog (dock inte från alla kårer)
LUS genomförde tillsammans med AF och KK utbildningar i ansvarsfull alkoholutbildning (a- och bcert)

9 Presidiebeslut
Styrelsen föreslås besluta
att fastställa presidiebesluten nedan.
*****
att förlänga Gustaf Erikssons tjänst som vikarierande redaktör för Lundagård till 2010-02-28
*****
*****
att välja Elisabeth Gehrke till studentrepresentant i utredningsgruppen för Universitetsplatsen.
*****

10 Valärenden
Inga valärenden föreligger.
Styrelsen föreslås besluta
att lämna punkten utan åtgärd.

11 Propositionsförslag: Stadgeändringar med anledning av obligatoriets
avskaffande
Styrelsen föreslås besluta
att lägga fram nedanstående proposition till ting 3.

*****
Stadgeändringar med anledning av obligatoriets avskaffande
Den 1 juli avskaffas kårobligatoriet och kårerna får en ny form. Detta innebär dels att
förutsättningarna för vilken organisation som får vara kår ändras, dels att kårernas medlemsunderlag
förändras. LUS stadga förutsätter idag att kårerna som universitetsstyrelsen har inrättat är eviga och
att de har alla studenter som medlemmar. Eftersom detta inte är fallet efter den 1 juli måste stadgarna
ändras.
LUS ting beslutade på ting 2 om en ny stadga i första läsningen. Denna stadga överensstämmer i alla
delar med den nya lagstiftningen. Dock börjar denna att gälla först efter att stadgan har tagits i en
andra läsning. För att vi ska kunna avgöra vilken kår som får vara medlem i LUS och hur vi ska
beräkna medlemsavgiften måste vissa delar av stadgan börja gälla redan den 1 juli.
LUS stadga föreskriver:
"Beslut om stadgeändring fattas av tinget. För beslut om stadgeändring erfordras att minst 2/3 av
antalet närvarande tingsledamöter är ense om beslutet. För att beslut om stadgeändring skall bli
gällande, krävs likalydande beslut under två på varandra följande verksamhetsår. Vid
lagändringar eller förändringar i andra övergripande regler som berör organisationen kan
stadgeändring fastställas och bli giltig vid ett tingssammanträde med 3/4 majoritet. Detsamma
gäller för språkliga justeringar och omnumreringar." (stadgan 19.1)
LUS ting kan därför, p.g.a. ändringar i högskolelagen, ändra stadgan i vissa delar omedelbart.
LUS ting föreslås besluta
att LUS stadga, sektion 3.1 Medlemskap, ska lyda:
Rätt till medlemskap i LUS har organisation vid Lunds universitet, vilken är studerandekår enligt
förordning (SFS 1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet.som är
studentkår vid Lunds universitet enligt 4 kap. 8 § högskolelagen. Tinget har att bevilja en
inträdesansökan från sådan kår om beslutet är fattat av kårens högsta beslutande församling.
att LUS stadga, sektion 3.5.1 Automatisk uteslutning, ska lyda:
Medlemskår vars ställning som studentkår vid Lunds universitet upphör enligt 4 kap. 8
§ högskolelagen samt 4 § studentkårsförordningen utesluts automatiskt ur LUS från
och med det datum ställningen som studentkår upphör. Medlemskår som förlorar sin
ställning som studentkår enligt 5 § studentkårsförordningen utesluts automatiskt ur
LUS från och med nästkommande verksamhetsår.
att LUS stadga, sektion 4.2 Beräkning, ska lyda:
Antalet kårmedlemmar till grund för fastställande av medlemskårs avgift beräknas för varje
medlemskår som medeltalet av antalet kårmedlemmar under de två kalenderhalvår, som närmast
föregår avsett verksamhetsår för LUS. Reducerat medlemskap i medlemskår berättigar inte
medlemskår lägre avgift till LUS. Om tinget med 4/5 majoritet av antalet närvarande tingsledamöter
så beslutar kan för medlemskår annan beräkningsgrund fastställas. Medlemsavgiften ska anges
per helårsstudent som ingår i medlemskårens verksamhetsområde enligt 4 §
studentkårsförordningen.
att dessa stadgeändringar ska träda i kraft 1 juli 2010.
att ny beräkningsgrund för medlemsavgiften ska tillämpas i beslut inför verksamhetsåret 2010/11.
*****

12 Propositionsförslag: Totaldistribution av tidningen Lundagård
Styrelsen föreslås besluta
att lägga fram nedanstående proposition till ting 3.
*****
Totaldistribution av tidningen Lundagård
Tidningen Lundagård är Sveriges äldsta studenttidning och har varit en del av Lunds studentkår och
Lunds universitets studentkårer sedan 1920. Idag distribueras tidningen med postbefodran till
samtliga medlemmar i de kårer som har valt att prenumerera på Lundagård (idag alla utom
Lundaekonomerna och Teaterhögskolans studentkår). Lundagård är både en tidning som riktar sig till
alla studenter oavsett kårmedlemskap och, på grund av obligatoriet, en medlemstidning för kårerna.
Lundagårds syfte har alltid haft fokus på det förra, en tidning för alla studenter, snarare än ett organ
för kåren/kårerna.
I och med att kårobligatoriet avskaffas kommer det inte längre att vara en koppling mellan att skicka
tidningen till alla studenter och att skicka den till kårmedlemmar. LUS, som ägare av tidningen, måste
därför avgöra hur tidningen ska distribueras i framtiden. Valet står mellan att skicka tidningen enbart
till kårmedlemmar eller att skicka den till samtliga studenter vid Lunds universitet.
Styrelsen har vägt scenariot med en tidning som distribueras till samtliga studenter vid Lunds
universitet mot en tidning som är en ren kårmedlemstidning och beroende av hur många som faktiskt
går med i de frivilliga kårerna.
Styrelsen har beaktat att det idag är en medlemsförmån att få tidningen. Den förmån som tidningen
innebär för kårerna försvinner om alla studenter får tidningen. För flera kårer är det en av de få saker
man verkligen kan säga att medlemmarna får direkt i handen om de betalar för medlemskap, och
sådant blir mycket viktigare från 1 juli 2010. Det kårerna istället vinner är tidningen som
informerande organ, som gör att fler får reda på vad som händer i organisationerna och i slutändan
kanske bli medlemmar, och som granskande och påverkande organ.
Medlemmarna betalar med totaldistribution inte bara för sin egen prenumeration utan även för dem
som inte är medlemmar. Några betalar för resten, som får tidningen gratis. Dock innebär med största
sannolikhet en större upplaga att tidningen totalt sett blir billigare för kårerna. 3/4 av tidningens
intäkter kommer från annonser. När upplagan minskar minskar också annonsintäkterna. Denna
intäktsminskning är mycket större än den kostnadsminskning det innebär att trycka färre tidningar.
Med fler prenumeranter än både idag och vad som skulle kunna bli antalet kårmedlemmar efter
obligatoriet blir annonsintäkterna större. För tidningen är det alltså ekonomiskt gynnsamt, eftersom
tryck och distribution för några tusen personer extra kommer kosta mindre än intäkten ökar.
Styrelsen har beaktat att tidningen själva självklart vill ha en så stor publik som möjligt. Styrelsen har
också beaktat att tidningen idag bedriver en aktiv publicering på nätet tillgängligt för alla studenter
och allmänheten. Att inskränka papperstidningen till kårmedlemmar är alltså inte en uppenbar
medlemsförmån då Lundagårds verksamhet i lika stor utsträckning finns på webben.
Från 1 januari i år prenumererar Lunds universitet på tidningen till samtliga sina anställda. Detta
innebär ett resurstillskott till tidningen samtidigt som upplagan ökar. Dock ska detta inte påverka
tidningens innehåll. Lundagård är en tidning med studenter som målgrupp.
Styrelsen anser mot denna bakgrund:
• att Lundagård ska vara en tidning med samtliga studenter vid Lunds universitet som sin
målgrupp.
• att Lundagård fyller en viktig funktion som en oberoende granskare av universitetet och
studentlivet samt som informationsmedium till studenterna vid Lunds universitet.
• att det är viktigare för kårerna att Lundagård når ut med information och oberoende
granskning till alla studenter än att tidningen kan användas som en medlemsförmån.

• att det troligen är ekonomisk gynnsamt för kårerna/LUS att totaldistribuera tidningen till
samtliga studenter.
Tinget föreslås besluta
att tidningen Lundagård från om med höstterminen 2010 ska distribueras till samtliga studenter vid
Lunds universitet.
*****

13 Propositionsförslag: Kommittéer höstterminen 2010
Styrelsen föreslås besluta
att lägga fram nedanstående proposition till ting 3.
*****
Kommittéer höstterminen 2010
Av LUS reglemente framgår att LUS ting varje år ska besluta vilka kommittéer organisationen ska ha
nästföljande verksamhetsår. Tinget har beslutat i en första läsning att kommittéerna ska avskaffas
under verksamhetsåret 2010/11. Dock kommer LUS troligen att ha kommittéer under det första
halvåret innan stadgan träder i kraft.
LUS har idag sex kommittéer. Styrelsen har inte funnit någon anledning att ändra på detta.
Tinget föreslås besluta
att LUS verksamhetsåret 2010/11 ska ha sex kommittéer, nämligen:
• Universitetsledningskommittén (UL)
• Utbildningskommittén (U)
• Studiesociala kommittén (S)
• Jämställdhets- och likabehandlingskommittén (JL)
• Kommun- och regionkommittén (KORK)
• Campus Helsingborgs studentkommitté (CHSK)
*****

14 Avtal om Bopoolen
Denna punkt kommer att kompletteras med mer underlag. Avtalet bifogas.
Styrelsen föreslås besluta
att uppdra åt presidiet att teckna avtal med Lunds universitet och Lunds kommun om Bopoolen.

15 Principer för studentrabatter
Denna punkt kommer att kompletteras med mer underlag.

16 Generalsekreterarens mandatperiod
Vi har efter senaste styrelsemötet fortsatt diskussionen på LUS kansli om generalsekreterarens
mandatperiod. Styrelsen uttryckte en önskan om att mandatperioden skulle vara kalenderår, och vi
har utifrån detta vägt olika möjligheter mot varandra. Det slutgilitga beslutet fattas i och med
antagandet av det nya reglementet.

Vi har kommit fram till att den bästa mandatperioden för generalsekreteraren är 1/7-30/6, alltså
samma mandatperiod som LUS presidium. Under detta halvåret har vi insett hur värdefullt det är att
arbeta som ett team, inte minst i kontakterna med AF och KK, som LUS har många projekt
tillsammans med. När presidiet och generalsekreteraren sitter på sina uppdrag under samma tid kan
ett bra samarbete byggas upp där de olika personerna kompletterar varandra, vilket på bästa sätt
gynnar LUS. Presidiet skulle kunna väljas på valting 1 och GS på valting 2. På så sätt kan kårerna välja
det bästa presidiet och sedan ha möjlighet med att komplettera med en passande generalsekreterare
för bästa möjliga treenighet.
Styrelsen föreslås besluta
att uppdra åt organisationsarbetsgruppen att i sitt förslag till nytt reglemente lägga mandatperioden
för LUS generalsekreterare så att den sammanfaller med verksamhetsåret.

