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Bilaga 9 Styrelsens representant i Kreditkassans styrelse
Enligt stiftelsens reglemente har LUS styrelse rätt att utse en representant i
kreditkassans styrelse. Presidiets bedömning är dock att eftersom innevarande
styrelses mandatperiod inte sträcker sig längre än till årsskiftet vore det bättre att vänta
med att utse en representant i stiftelsestyrelsen tills den nya valberedda styrelsen är på
plats
LUS styrelse föreslås således besluta att lämna punkten utan åtgärd
Bilaga 10 Fastställande av val av SSÖ:s generalsekreterare
LUS Ting beslutade 10106 att delegera valet av SSÖ:s generalsekreterare till LUS
styrelse. Valet görs med exklusiv nomineringsrätt från SSÖ, varför det i praktiken
enbart innebär att fastställa ett val SSÖ kommer inte att formellt kunna föreslå någon
kandidat förrän i mitten av november, men har uttryckt en önskan om att denne sedan
ska kunna börja arbeta så fort som möjligt.
Styrelsen föreslås således besluta att delegera valet av SSÖ:s generalsekreterare till LUS
presidium.
Bilaga 11 Val av 2 studentrepresentanter i arbetsgrupp för OER
Ärendet finns upplagt mot bakgrund av att utbilödningskommitténs ordförande
inkom med följande mail till presidiet:
”På U-kommitténs senaste möte beslutade vi att utlysa två studentrepresentantposter i en arbetsgrupp
som ska förbereda ett nationellt seminarium i mars om open education resources (OER). Gruppen
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leds av Ebba Ossiannilsson och kommer att träffas några gånger fram till seminariet, samt att
studenterna förväntas delta och hjälpa till den 3/3 2011 när det äger rum. Det som ska göras är att
komma fram till vilket innehåll man vill ha, och hur upplägget ska vara.
Det finns ganska mycket att säga till om i denna grupp, och det kan vara avgörande för hur LU
väljer att fortsätta arbeta med OER framöver. Därför är det viktigt att studentrepresentanterna vet
vad U-kommittén tycker, och löpande rapporterar dit under arbetets gång.
Jag fick i uppdrag att be LUS styrelse utlysa posterna formellt och välja representanterna. Ukommittén hjälper gärna till att föreslå folk, så skicka till dem med!”
för att arbetet med att hitta studentrepresentanter till gruppen ska gå så smidigt som
möjligt föreslås styrelsen delegera valet av dessa studentrepresentanter till presidiet i
samråd med utbildningskommitténs ordförande.

