LUS styrelse 9 - Dagordning (100419)
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

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

10 Valärenden
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

11 Propositionsförslag: Ett nytt reglemente för LUS
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Aron Frenne

12 Propositionsförslag: LUS verksamhetsplan och budget 2010/11
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Elisabeth Gehrke, Christian Stråhlman

13 Propositionsförslag: LUS tycker till om införandet av avgifter för
utländska studenter
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

14 Motion: LUS tycker till om bostäder
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Elisabeth Gehrke

15 Propositionsförslag: Beviljande av inträde i LUS
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Elisabeth Gehrke

20 Övriga frågor
21 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Bilagor
7 Föregående mötes protokoll
Protokollet från möte S7 är justerat. Möte S8 ställdes in.
Styrelsen föreslås besluta
att lägga protokollet från möte S7 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.
S7 - att lägga fram propositionen Stadgeändringar med anledning av obligatoriets avskaffande.
S7 - att lägga fram propositionen Totaldistribution av tidningen Lundagård.
S7 - att lägga fram propositionen Kommittéer höstterminen 2010.
T3 - att bordlägga propositionen Totaldistribution av tidningen Lundagård.

8 Meddelanden
Ekonomisk redogörelse för kvartal 3.
Jan Roslund presenterar utfallet för LUS kansli per den 31 mars.

Kommun- och regionkommittén
KORK har varit duktiga på senaste, men vi har dessvärre problem med att hitta någon som skulle vilja
vara ordförande för kommittén nästkommande år.
Vi har varit aktiva och skickat remisser till kommunala studentrådet: En angående nya
studentbostäder på Kämnärsrätten, och en angående stadsparken där vi pekade på att parken måste
vara "siste april säker". Men framförallt har Elisabeth Gehrke och Chrisoffer Ivarsson skrivit ett
fantastisk remissvar till Lunds kommuns översiktsplan 2010 där vi bland annat pekade på
förbättringar i planen samt att studenter måste ses som en socioekonomisk grupp brevid andra och
inte ignoreras av kommunen.
Vi har också arbetat med att intervjua företrädare för de kommunala partierna inför valet vilket vi ska
sammanställa i dagarna. Syftet är att synliggöra hur partierna kommunalt ställer sig i studenternas
frågor.
Framför oss ligger att försöka driva vidare att få till ett regionalt studentråd, efter att den borgerliga
femklövern (inkl. mp) sagt nej till vårt förslag.
Nästa möte kommer att hållas den 20 april. Skicka gärna aktiva dit!!!
Utbildningskommittén

Under våren har utbildningskommittén diskuterat projektet "Metodutveckling för att kvalitetssäkra
karriärvägledning", vilket handlar om att säkerställa att studenternas stödverksamhet fungerar.
Ansvarig för undersökningen har besökt kommittén och kommittéordförande har haft
uppföljningsmöte. Kommittén har även diskuterat åtgärder med anledning av HSVs granskning av
kvalitetsarbetet vid LU, som till en betydande del går i linje med kommitténs verksamhetsplan. Det
nya kvalitetssäkringssystemet för svensk högre utbildning har naturligtvis behandlats genomgående i
kommittén.
Studentrepresentanter i arbetsgruppen för examinationsprojektet och VETA har informerat om hur
arbetet fortskrider och fått input att ta med sig tillbaka. Diskussioner om EQ11 har förts löpande
sedan ansvarig för undersökningen besökte kommittén innan jul, och ledamöterna har bjudits in till
nästa LUS-fika där ansvarig är inbjuden gäst. LUS ordförande återgav en mycket intressant och
tänkvärd presentation hölls om strategisk utbildningsplanering, och kommittén har åsiksbildat kring
studieavgifter. Två stycken pedagogiska pristagare har också utsetts och tilldelats priset vid
professorsinstallationen. Gällande verksamhetsplanen så kommer denna att tas upp vid
nästkommande möte för att se över vad som gjorts och besluta vad som ytterligare kan genomföras
under våren.

JL-kommittén
LUS Jämställdhets- och likabehandlingskommitté har under verksamhetsåret HT09-VT10
sammanträtt ungefär en gång i månaden. Uppslutningen har varit god, och även kårer utanför LUS
har fått kallelse till kommittémötena efter visat intresse. Dessa har sedan adjungerats och deltagit i
diskussionerna. Kommittén har inte fattat några större beslut, utan främst fungerat som ett viktigt
diskussionsforum där olika frågor på såväl kåraktiv-individ- som på kår- och universitetsnivå dryftats,
mycket tack vare ett öppet klimat. Kommittén har även, förutom denna sociala funktion, fungerat
genom lite utbildande verksamhet, då vi t.ex. gått igenom de olika lagar, direktiv, riktlinjer &
policydokument som universitetet har att följa eller har lagt upp för sig självt. Detta har gett de
jämlikhetsansvariga vid de olika kårerna lite mer skinn på näsan i att kräva vissa saker på sina kårer/
institutioner/
fakulteter, och vi har även granskat universitetets egna dokument för att de i kommittén som sitter i
anknutna organ ska kunna föra kritiken och diskussionen vidare uppåt. Under nästa möte (15/4)
kommer vi att diskutera jämlikhetsplaner, för- och nackdelar med dem samt hur de skrivs från
grunden eller uppdateras på ett konstruktivt sätt.
Överlag har kommittén fungerat bra, och kommer under HT10 främst att fokusera på att öka
transmedvetenheten bland såväl studenter som universitetsadministration (i upplysande linje med
den nya diskrimineringsgrunden "könsöverskridande identitet och uttryck") samt på att skriva en JLplan för LUS som organisation (då det verkar råda lite olika meningar om huruvida en sådan
överhuvudtaget existerar - vilket är ett tydligt tecken på att den hursomhelst inte fungerar som den
bör, något jag (& ni) till stor del borde ha arbetat med tidigare!) Det känns oerhört viktigt att skapa en
självklar JL-grund inför det framtida arbetet med fokusfrågor, så att ett jämlikhetsperspektiv alltid
tillämpas såväl teoretiskt som praktiskt, oberoende av hur frågorna är formulerade eller var fokus
ligger.

Media
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

"Malmörektor tar plats i styrelsen", Sydsvenskan, 100312 (Petter Forkstam)
"Universitetet nyanställer", Sydsvenskan, 100221
"Bättre kvalitet med avgift", Borås tidning (ledare), 100220
"Krissamtal om studentbostäder", P3 Nyheter, 100301 (Elisabeth Gehrke)
"Odell lovar bättring för studenter", SvD, 100301
"'Det borde ha högre status bland poliser'", Sydsvenskan, 100309 (Maria Chowdhury)
"Tvist kring bostadssajt för studenter", Lundagård, 100309 (Christian Stråhlman)
"Universitetet öppnar för nya studentbostäder", 100310 (Elisabeth Gehrke)
"Krantz för inte köra över studenterna", Lundagård, 100311 (Christian Stråhlman)
Debattartikel: "Högskolorna körs över", Sydsvenskan, 100316 (Christian Stråhlman)
"Utanförkårer har beslutat att gå med i Lus", Lundagård, 100318
"'Kommunen motarbetar studenter'", Lundagård, 100319 (Elisabeth Gehrke)
"Studenter rasar mot nya adresser", Sydsvenskan, 100320 (Elisabeth Gehrke)
"Kritik mot nytt utvärderingssystem", Lundagård, 100322 (Christian Stråhlman)
Debattartikel: "Rättigheter riskerar att försvinna", Lundagård, 100323 (Christian Stråhlman)
"Universitetet lovar nya studentbostäder", Sydsvenskan, 100324 (Elisabeth Gehrke)
Pressmeddelande: "Dags för universitetet att ta ansvar för sin frihet", 100324
Pressmeddelande: "Universitetet får lov att hyra ut bostäder", 100324 (tillsammans med LU)
"Friare regler för högskolorna", Helsingborgs dagblad, 100324 (Christian Stråhlman)
"Nytt stor-Lus en naturlig utveckling", Lundagård, 100324
Pressmeddelande: "Studenter övernattar i stans minsta etta", 100324 (Elina Berg)
Debattartikel: "Förslag utan förankring", Sydsvenskan, 100325 (Christian Stråhlman)
"Övernattning ska skapa debatt", Lundagård, 100326 (Elina Berg)
"Studenter i protest mot bostadsbristen", Skånskan, 100327 (Elina Berg och Jakob Carlsson)
"Här ska de sova inatt", Sydsvenskan, 100327 (Elina Berg)

26. Debattartikel: "Campus behöver mer resurser", Helsingborgs dagblad, 100329 (Christian
Stråhlman)
27. Pressmeddelande: "Rektor tog entré till Botaniska trädgården", 100401 (Christian
Stråhlman)
28. "Här är rektorns aprilskämt", Sysvenskan, 100401 (Christian Stråhlman)
29. "Rektors beslut utplånar flera kårer", Lundagård, 100402 (Elisabeth Gehrke)
30. "Lus ställer Bopoolen.se till svars", Lundagård, 100405 (Hanna Gunnarsson)
31. "De ska leda Lunds universitets studentkårer till hösten", 100413 (Christoffer Ivarsson och
Henrik Jonsson)

Semester/sidouppdrag
LUS ordförande
Semester:
15-17 mars
Sidouppdrag:
Har agerat mötesordförande för HTS valfullmäktige samt deltagit i styrelsemöten med MAX-lab.
Generalsekreteraren
Sidouppdrag:
25/2 eftermiddag: Kommunfullmäktige
25/3 eftermiddag: Kommunfullmäktige
7/4 förmiddag: AU HT-styrelsen

9 Presidiebeslut
Styrelsen föreslås besluta
att fastställa presidiebesluten nedan.
*****
att utse Hans Cruse till studentrepresentant i Klimatinitiativet.
*****
att anställa Anna Johansson (840424-xxxx) som medarbetare på Bopoolen 2010-04-01 - 2010-12-31
med varierande tjänstgöringsgrad enligt anställningsavtal.
*****

10 Valärenden
Inga val finns att förrätta.
Styrelsen föreslås besluta
att lämna punkten utan åtgärd.

11 Propositionsförslag: Ett nytt reglemente för LUS
Förslag till nytt reglemente finns som separat bilaga.
LUS styrelse fick genom beslut på ting 2 i uppdrag att ta fram ett förslag på nytt reglemente för LUS
och presentera detta på ting 4. Anledningen till detta beslut var tingets beslut att fastställa

propositionen LUS för alla. Tinget beslutade på ting 3 om att ändringar i stadga och reglemente ska
träda i kraft den 1 januari 2011, men undantag för vissa särskilt specificerade stadgeparagrafer. LUS
styrelse beslutade efter ting 2 att uppdra den organisationsarbetsgrupp som tillsattes på styrelsemöte
2 att arbeta fram ett förslag på nytt reglemente. Så har också skett.
Förslaget till nytt reglemente bygger på de intentioner som fastställts av tinget i propositionen LUS för
alla. Gruppen har också haft som mål att minska ner omfattningen av reglementet. Majoriteten av
ändringarna som gjorts är antingen utrensningar av överflödiga paragrafer eller konsekvensändringar
med anledning av den nya stadgan. Somliga ändringar är dock av större betydelse:
•
•
•
•
•
•

Utformningen av verksamhetsplan och fokusgrupper (§3b)
Visionsdokument och tycka-till-dokument (§5g)
Fokusgrupper (§7)
Lundagårds uppdrag och styrning (§9)
Bopoolen och Studentombudet
Övermarskalkens åligganden (§10a)

Styrelsen föreslås besluta
att lägga fram förslag till nytt reglemente som en proposition till tinget.

12 Propositionsförslag: LUS verksamhetsplan och budget 2010/11
Styrelsen föreslås besluta
att lägga fram nedanstådende proposition till tinget.
*****
LUS verksamhetsplan och budget 2010/11
LUS styrelse ska till verksamhetsårets sista ordinarie tingssammanträde presentera ett förslag på
verksamhetsplan och budget för LUS för nästkommande år. En arbetsgrupp utsedd av styrelsen under
ledning av Elisabeth Gehrke har berett verksamhetsplanen LUS. En arbetsgrupp utsedd av styrelsen
under ledning av Christian Stråhlman har berett budgeten för LUS kansli, Fanborgen,
Studentombudet samt Bopoolen. Vid framtagandet av budgeten för LUS kansli har arbetsgruppen
tagit hjälp av LUS ekonomi- och administrationsansvarige Jan Roslund. LUS tidning, Lundagård, är
en egen resultatenhet. Tidningens budget har beretts av Lundagårds styrelse.
Bilagor till denna proposition
• Förslag till verksamhetsplan för LUS
• PM om Lunds universitets studentkårers budget
• Förslag till budget för LUS kansli
• Förslag till budget för Lundagård
Tinget föreslås besluta
att fastställa LUS verksamhetsplan för verksamhetsåret 2010/2011;
att fastställa LUS medlemsavgift till 32 kronor per helårsstudent;
att Lundagård får ta i anspråk 464 000 kronor av LUS medlemsavgift;
att resultatmålet för LUS kansli för verksamhetsåret 2010/2011 sätts till -49 432 kronor;
att resultatmålet för Lundagård för verksamhetsåret 2010/2011 sätts till -8 900 kronor;
att resultatmålet för Fanborgen för verksamhetsåret 2010/2011 sätts till -7 000 kronor;
att resultatmålet för Bopoolen för verksamhetsåret 2010/2011 sätts till 0 kronor;

att resultatmålet för Studentombudet för verksamhetsåret 2010/2011 sätts till 0 kronor;
att LUS ordförandes, LUS vice ordförandes och LUS generalsekreterares arvodering per månad
uppgår till 29 procent av gällande prisbasbelopp under verksamhetsåret 2010/2011;
att Lundagårds redaktörers arvodering per månad uppgår till 29 procent av gällande prisbasbelopp
under verksamhetsåret 2010/2011;
att Lundagårds ordförandes arvodering per månad uppgår till 4 procent av gällande prisbasbelopp för
10 månader under verksamhetsåret 2010/2011.
*****

13 Propositionsförslag: LUS tycker till om införandet av avgifter för
utländska studenter
Förslaget till åsiktsdokument om avgifter finns som bilaga.
Styrelsen föreslås besluta
att lägga fram detta dokument som en proposition till ting 4.

14 Motion: LUS tycker till om bostäder
Kommun- och regionkommittén vill inrätta ett LUS tycker till-dokument om bostäder. P.g.a.
kommande val är det viktigt att dokumentet tas på ting 4. Dock kommer KORK inte att kunna besluta
om att skicka in ett sådant dokument förrän 20 april.
Elisabeth Gehrke kommer att föredra ärendet muntligt på tinget. På grund av ärendets karaktär och
den tidsbrist som är föreslås att styrelsen ger presidiet i uppdrag att besluta om att motionen får lyftas
på tinget.
Styrelsen föreslås besluta
att uppdra åt presidiet att besluta om att motionen "LUS tycker till om bostäder" får lyftas på ting 4.

15 Propositionsförslag: Beviljande av inträde i LUS
Styrelsen föreslås besluta
att lägga fram nedanstående proposition till ting 4.
*****
Beviljande av inträde i LUS
Juridiska föreningen, Lundaekonomernas studentkår och Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola
har inkommit med en gemensam ansökan om medlemskap i LUS (bifogas) från och med 2010-07-01.
LUS ting beslutade vid ting 3 om formerna för dessa kårers inträde i LUS (bifogas). Ansökan uppfyller
de krav som är givna i stadgan 3.1 och av tinget beslutade föreskrifter.
Tinget föreslås besluta
att bevilja Juridiska föreningen medlemskap i Lunds universitets studentkårer från och med
2010-07-01.
att bevilja Lundaekonomernas studentkår medlemskap i Lunds universitets studentkårer från och
med 2010-07-01.
att bevilja Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola medlemskap i Lunds universitets studentkårer
från och med 2010-07-01.

*****

