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Lunds Universitets Studentkårer

Styrelsen

Lunds universitets studentkårers budget 2010/2011
LUS verksamhetären mycketkomplexföreteelseisinorganisation.Dettaavspeglasi
budgetbeslutet.
LUS helaverksamhetbeståravden Lunds universitetsstudentkårer,StiftelsenLunds
studentkårskreditkassa(Kreditkassan),
StiftelsenLunds studentkårsfriluftsgård(Lillsjödal)
samtdendanskaideellaorganisationenStudentsamarbetetÖresund(SSÖ).Samtligaär
egnajuridiskapersonersom administrerasavLUS kansli.
LUS ekonomi-och
studentserviceansvarigeskötersamtligadessajuridiskapersonersekonomi.Fördetta
harLunds universitetsstudentkåreravtalmed övrigajuridiskapersoner.LUS hardessutom
organisatoriska,men inteekonomiska,intresseniytterligarenågrastiftelser(Lunds
studentkårsdaghemförbarnoch Folkuniversitetet
)samtiLundakarnevalen.Tingetärhögsta
beslutandeorganfördenjuridiskapersonenLunds universitetsstudentkårer.Tingets
budgetbeslutberöralltsåhelaorganisationen,men intestiftelserna.Tingets
ekonomiskamaktöverstiftelsernainskränkersigtill
attutserepresentanteri
stiftelsestyrelserna.TingetsbudgetbeslutskaefterlevasavLUS styrelse,
som ärstyrelse
förhelaLundsuniversitetsstudentkårer.
Lunds universitetsstudentkårersekonomikommerefter1 julivarauppdelatpå fem
resultatenheter:
1. LUS kansli som omfattarLUS "kärnverksamhet",d.v.s.påverkansarbete,
studentrepresentation,kårstödetc.Här finnspresidietochdelarav
generalsekreteraren.
2. Lundagård som ären självständigoch oberoendeenhetsom geruttidningar
ochharredaktörerförattgöradetta.
3. Fanborgen som harfanorochbärfanorvidakademiskahögtider.
4. Bopoolen som ären förmedlingavandrahandsbostäder.
5. Studentombudet som ärstudenternasegendiskrimineringsombudsman.
Dettaären nyordningfr.o.m.nästaår.Tidigareharresultatenhet1,4 och 5 varit
samma resultatenhet.Budgetenharalltsålagtsfördessagemensamt.
LUS tingfattarintebeslutom helabudgeten.DetendaLUS tingfattarbeslutom är
ettresultatmålförvaroch en avresultatenheterna.TingetbeslutarattLUS styrelseska
strävaefterattnå ettvisstresultatmål.Självabudgeten,med allakonton,slåsfastav
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LUS styrelse.
Ettundantagfinnsfråndennaregel;Lundagårdsstyrelsefattarbeslut
om budgetenförLundagård.BudgetenförBopoolenbeslutasisamrådmed
Bopoolensstyrgrupp(däruniversitetetoch kommunen ingår).

Medlemsavgiften
En nyordningärhurmedlemsavgiftenkommerattbeslutas.Beslutetom
medlemsavgiftfattasavtinget.Tidigarehartingetfattatbeslutdelsom
medlemsavgiftentill
LUS kansli,
delspresstödettill
Lundagård.Dettakommeratt
förändrasiår.Tingetkommerattfattaettbeslutom medlemsavgiftförhelaLunds
universitetsstudentkårer.Sedanfattasettseparatbeslutom hurmycketav
medlemsavgiftensom Lundagårdfårtaianspråk.Anledningentill
dennanyordningär
attdetintefinnsnågotskälattsärredovisaLundagårdspresstödperstudentnär
tidningentotaldistribueras.
På ting3 beslutadesattmedlemsavgiftentill
Lundsuniversitetsstudentkårerska
beräknasperH ÅS som finnsinom varjekårsverksamhetsområde.Dettaären
förändringfrånidagdå medlemsavgiftenangespermedlemskårsmedlem och termin.
Dettabetyderattman intekandirektjämföradagensavgiftermed nästaårs.
AllakårerärmedlemmariLUS 2010/11.Då ärantalethelårsstudenterinom LUS c:a
29 000(27500på grund-och avanceradnivåsamt1 500på forskarnivå).
LUS kansli
taridagin34 kronorpermedlem och år.Detärc:a550000krimedlemsintäkter.
Lundagårdtardärutöverin24 kronorpermedlem och åripresstödoch
prenumerationerfrånkårerna.Detärc:a590000kriintäkter.
Omräknatipengarperhelårsstudentärdetta:
•
•

20 kr/HÅS förLUS kansli
21,50kr/HÅS förLundagård
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Arvoden
Tingetskaenligtstadganfaststl
ä la
storlekenpå de arvodensom de arvoderadefår.
Presidiet,
generalsekreterarenoch Lundagårdsredaktörerhartidigarefåttettarvode
på 29 % avprisbasbeloppet.Storlekenpå arvodenpå medlemskårernavarierarmellan
27 % och31 %. Lundagårdsstyrelseordförandeharidagettarvodepå 4 % av
prisbasbeloppet.
LUS kansli
BudgetenförLUS kansliomfattar:
•
•
•
•
•
•

Arvodenoch övrigakostnaderförpresidiet
Arvodenoch övrigakostnaderförgeneralsekreteraren
70 % avLUS lokalkostnader
Kostnaderförinternorganisation
Kostnaderförstudentrepresentanter
Kostnaderförprojektsom beslutasiverksamhetsplanen

BudgetenutgårifrånattLUS hartvåpresidialerochen heltidsarvoderad
generalsekreterare.
Generalsekreterarensarvodebetalasmed ettbidragpå 140000kr
frånFolkuniversitetet
och 64 724kronorfrånandraexternabidrag.BudgetenförLUS
kanslihartagitsfram aven arbetsgrupptillsatt
avLUS styrelsebeståendeavChristian
Stråhlman(LUS),CarolineBoström (SAM),LinusSvensson(TLTH),EllenSunneskär
(LUNA) ochMagnusRoslund(LHK).Förklaringartill
budgetenfinnsinoter.
Lundagård
BudgetenförLundagårdfinnsien bilagatill
dettadokument.Budgetenhartagitsfram
arbetsgruppunderLundagårdsstyrelsebeståendeavThomasFrostberg,Eva
Frisendahl,AxelJönssonochChristianStråhlman.
Fanborgen
Fanborgenharhaftresultatmålet-7 000kronorsedanurminnestider.Bidragettäcker
subventionerförmatefterbärningarsamthalvakostnadenförfanbärarmedaljenför
LUS fanbärare.
Bopoolen
Bopoolenfinansierastill
hälftenvarderaavLundsuniversitet
ochLundskommun.De
finansieraridagBopoolenmed c:a400000kronorårligen.LUS harvaritavåsiktenatt
medlemmarnaspengarinteskadrivaBopoolen,utanattdennaskafinansierasheltav
egnaexternamedel.Bopoolensuppdragreglerasiavtalmed finansiärernaoch
konkretiserasiBopoolensstyrgrupp.
Studentombudet
StudentombudetfinansierasavLundsuniversitetmed 600000kronorårligen.LUS
harvaritavåsiktenattmedlemmarnaspengarinteskadrivaStudentombudet,utanatt
dennaskafinansierasheltavegnaexternamedel.Studentombudetsandra
verksamhetsåravslutas1 maj,då en verksamhetsberättelseskaskrivas.

Tingetföreslåsbesluta
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attfaststl
ä la
LUS medlemsavgifttill
32 kronorperhelårsstudent;
attLundagårdfårtaianspråk464000kronoravLUS medlemsavgift.
attresultatmåletförLUS kansliförverksamhetsåret2010/2011sättstill
-49
432kronor.
attresultatmåletförLundagårdförverksamhetsåret2010/2011sättstill
-8 900
kronor;
attresultatmåletförFanborgenförverksamhetsåret2010/2011sättstill
-7 000
kronor;
attresultatmåletförBopoolenförverksamhetsåret2010/2011sättstill
0
kronor;
attresultatmåletförStudentombudetförverksamhetsåret2010/2011sättstill
0
kronor;
attLUS ordförandes,LUS viceordförandesochLUS generalsekreterares
arvoderingpermånad uppgårtill
29 procentavgällandeprisbasbelopp
underverksamhetsåret2010/2011;
attLundagårdsredaktörersarvoderingpermånad uppgårtill
29 procentav
gällandeprisbasbeloppunderverksamhetsåret2010/2011;
attLundagårdsordförandesarvoderingpermånad uppgårtill
4 procentav
gällandeprisbasbeloppför10 månaderunderverksamhetsåret2010/2011.

