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Förord
Detta är årsredovisningen för Lunds universitets studentkårer för det verksamhetsår som löpte från 1 juli
2009 till 30 juni 2010. Berättelsens olika delar är skrivna av respektive studentrepresentant eller av LUS
vald ordförande för varje kommitté. Övriga texter är gjorda av LUS presidium och generalsekreterare.
Verksamhetsberättelsen inleds med listor på LUS förtroendevalda, 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.
Följande 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!
Christian Stråhlman
ordförande 2009/2010

Elisabeth Gehrke
vice ordförande 2009/2010
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1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
1.1

Medlemmar

Under perioden 2009-07-01 – 2010-06-30 har följande studentkårer vid Lunds universitet varit
medlemmar i Lunds universitets studentkårer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (SMH)
Studentkåren vid Teaterhögskolan (STH)
Sydsvenska sjukgymnastinstitutets studentkår (SSGI)
Teologkåren (TEOL)
Vårdvetenskapliga studentkåren (VÅVS)

Elevkåren vid Yrkestekniska högskolan (YTH) uteslöts av LUS ting 2009-10-06, då de hade upphört att
vara en studentkår.
Inför nästa verksamhetsår har Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH), Juridiska föreningen
(JF) och Lundaekonomernas studentkår (LE) beviljats medlemskap. LSHS, MF, SKH, STH, SSGI, TEOL
och VÅVS har från den 1 juli 2010 förlorat kårstatus och utesluts därmed automatiskt. LHK har bytt
namn till Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet (HTS). Studentkåren vid
Musikhögskolan har bytt namn till Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö (SKM). En
medlemsansökan förväntas från Corpus Medicum (CM). LUS förväntas således ha nio medlemskårer
kommande verksamhetsår.

1.2 Förtroendevalda
LUS har under verksamhetsåret haft strax över 200 poster att tillsätta i olika styrelser, organ och
arbetsgrupper. Mandatperioden är 090701–100630 där inget annat anges.

1.2.1 Interna poster
1.2.1.1 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

Christian Stråhlman
Elisabeth Gehrke
Johanna Broselid
Filip Alexis
Robert Hansson
Ellen Sunneskär
Alan Mohtadi
Caroline Boström
Stina Wennberg
Carolina Eliasson
Christina Roeser
Malena Chronholm
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Suppleant LDK
Suppleant LHK
Suppleant LSHS
Suppleant LUNA
Suppleant SAM
Suppleant VÅVS

Anders Hansson
Christoffer Ivarsson
Malin Grahn
Johan Svantesson Sjöberg
Jenny Pobiega
Maria Svensson

Övriga kårer har ej anmält ledamöter för val till styrelsen.
1.2.1.2 Ekonomisk revisor
Ordinarie
Maria Trönell (Ernst & Young)
Ersättare
Vakant
1.2.1.3 Verksamhetsrevisor
Ordinarie
Rebecca Svensson
Emelie Hult
1 suppleant
Vakant
2 suppleant
Vakant
1.2.1.4 Tingspresidium
Mötesordförande
Vice mötesordförande
Tingssekreterare
Vice tingssekreterare

Hanna Gunnarsson
Vakant
Gabriel Persson
Mattias Karlsson

1.2.1.5 Ordförande för LUS universitetsledningskommitté
Lovisa Brännstedt
1.2.1.6 Ordförande för LUS utbildningskommitté
Angelica Andersson
1.2.1.7 Ordförande för LUS kommun– och regionkommitté
Elina Berg
1.2.1.8 Ordförande för Campus Helsingborgs studentkommitté
Cecilia Larsson
1.2.1.9 Ordförande för LUS jämställdhets- och likabehandlingskommitté
Malou Zilliacus
1.2.1.10 Ordförande för LUS studiesociala kommitté
Mattias Karlsson (090701 - 090830)
1.2.1.11 Övermarskalk
Erik Bodin
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1.2.1.12 Lunds studenters fanborg
Ordinarie fanbärare
Eva Frisengahl
Anna-Karin Gustavsson
Fredrik Lidberg
Andreas Traunsberger
1:a ersättare
Henrik Schylert (091006 - 100630)
2:a ersättare
Fredrik Tornqvist (091006 - 100630)
3:e ersättare
Vakant
4:e ersättare
Vakant
1.2.1.13 Tidningen Lundagård
Redaktör
Liselotte Olsson
Biträdande redaktör
Axel Jönsson (ansvarig utgivare 090901-100201)
Styrelseordförande
Thomas Frostberg
Styrelseledamöter
Thomas Eriksson
Eva Frisendahl
Anna-Karin Gustavsson
Aaron Thomas (090701 - 090909)
Jonas Jakobsson, av redaktionen nominerad ledamot
1.2.1.14 Valberedningsordförande
Pär-Ola Nilsson (fr.o.m. 091006)
1.2.1.15 BoPoolens styrgrupp
Ordförande
Elisabeth Gehrke
Ledamöter
Elina Berg
Dina Tufvesson
Susanna Hansson, utsedd av Lunds kommun
Ulrika af Sillén, utseed av Lunds universitet
Adjungerade
Tomas Avenborg, kommunalråd

1.2.2 Företrädare/funktionärer i stiftelser (kalenderår)
1.2.2.1 Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn
Styrelseledamöter
Ida Andersson
Hanna Gunnarsson
Martin Lundqvist (t.o.m. 091231)
Christian Resebo
Christian Stråhlman (fr.o.m. 100101)
Revisorer
Maria Trönell, Ernst&Young
1.2.2.2 Stiftelsen Lund Studentkårs friluftsgård (Lillsjödal)
Styrelseordförande
Claes Odeskog (utsedd av Lunds universitet) (t.o.m. 100128)
Jesper Olsson (utsedd av Lunds universitet) (fr.o.m. 100129)
Vice styrelseordförande
LUS ordförande
Kassör
LUS vice ordförande
Styrelseledamöter 2008
Martin Lundqvist
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Styrelseledamöter 2009
Revisorer
Adjungerad

Jonas Tesfu
Hanna Gunnarsson
Elina Berg
LUS revisorer
LUS generalsekreterare

1.2.2.3 Stiftelsen Lunds Studentkårs kreditkassa
Styrelseordförande
Nils Gustavsson
Vice styrelseordförande
Martin Lundqvist (t.o.m. 091231)
Saman Abdul Sattar (fr.o.m. 100413)
Styrelseledamöter
Elina Berg
Daniel Jensen
Rebecca Svensson (t.o.m. 091231)
Andreas Traunsberger (t.o.m. 091231)
Johan Lusth, SEB (t.o.m. 091231)
Johanna Persson, Sparbanken Finn (t.o.m. 091231)
LUS styrelses representant
Caroline Boström
Ekonomisk revisor
Maria Trönell
Sakrevisorer 2009
Johan Bjarnevik
Henrik Buchhave
Generalsekreterare
Jan Roslund
Adjungerad
LUS generalsekreterare
Kreditkassans nya stadgar började gälla 091007, vilket innebar att styrelsens storlek minskade samt att
styrelsen inte längre har representanter från bankerna och att stiftelsen inte längre har sakrevisorer.
1.2.2.4 Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet
Styrelseledamöter 2008–2010 Henrik Buchhave
Hanna Ericsson (080304–)
Petter Forkstam
Susann Johansson

1.2.3 Externa poster
1.2.3.1 Externa poster vid Lunds universitet i Lund
Universitetsstyrelsen
Ledamot
Ida Andersson
Petter Forkstam
Lovisa Brännstedt
Ständigt adjungerad
LUS ordförande
Utvecklingsrådet
Ledamot
Adjungerad
Disciplinnämnden
Ledamot
1:a suppleant
2:a suppleant

Jenny Pobiega
Angelica Andersson (t.o.m. 091006)
Malin Grahn (t.o.m. 100129)
LUS ordförande
Robert Hansson
Gunnar Svedberg
Peter Haraldsson
Emelie Hult (t.o.m. 090827)
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Interpol
Ledamot

Elisabeth Gehrke
Vakant
Vakant

Interpol gick från en till tre platser 100101.
Rekryteringsrådet
Ledamot

Emelie Hult
Henrik Jonsson

Ledningsgruppen för jämställdhetsarbete (upphörde 091231)
Ledamot
Malou Zilliacus
Elisabeth Gehrke
Vakant
1:a suppleant
Vakant
2:a suppleant
Vakant
3:e suppleant
Vakant
Ledningsgruppen för likabehandling av studenter (upphörde 091231)
Ledamot
Magnus Roslund
Vakant
Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling (fr.o.m. 100101)
Ledamot
Magnus Roslund
Malou Zilliacus
Hanrik Jonsson
1:a suppleant
Alan Mohtadi
2:a suppleant
Malena Cronholm
3:e suppleant
Vakant
Adjungerade
Studentombudet
Doktorandombudsmannen
Centrala skyddskommittén
Ledamot
Eva Frisendahl
Caroline Boström
Mattias Karlsson (t.o.m. 090825)
1:a suppleant
Henrik Jonsson (fr.o.m. 091006)
2:a suppleant
Vakant
Antagningsnämnden (091001–100930)
Ledamot
Magnus Roslund (vice ordförande) (t.o.m. 100715)
Damon Tojjar
Caroline Boström
Suppleant
Vakant
Vakant
Vakant
Examensnämden
Ledamot

Gabriel Persson
Vakant

Rådet för utbildning på forskarnivå
Ledamot
Anna Minara Ciardi
Damon Tojjar (t.o.m. 091101)
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Hanna Modin (fr.o.m. 100302)
Rådet för forskningsutveckling
Ledamot
Anna Minara Ciardi
I samband med ny inrapportering i juni 2010 fick vi beskedet att detta organ upphörde i juni 2009.
Varken LUS kansli eller vår valda ledamot har uppmärksammat detta under verksamhetsåret. Vi har
alltså haft en person vald till en post som inte har funnits.
Rådet för forskningsinfrastruktur
Styrelsen för Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet (Gerdahallens styrelse)
Ledamot
Eva Frisendahl
Damon Tojjar
Dina Tufvesson
Personlig suppleant till
Eva Frisendahl Filip Yliheikkilä
Damon Tojjar
Peter Haraldsson
Dina Tufvesson
Kenny Jäger
Studenthälsans styrgrupp
Ledamot

Suppleant

Elina Berg
Gabriel Persson
Mattias Karlsson (t.o.m. 090825)
Henrik Jonsson (fr.o.m. 091006)
Vakant
Vakant
Vakant

Styrelsen för Lunds universitets historiska museum (LUHM)
Ledamot
Lovisa Brännstedt
Anna-Karin Gustavsson
Botaniska trädgårdens styrelse
Ledamot
Vakant
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
Vakant
Styrelsen för ESS-sekretariat
Ledamot
Christian Stråhlman
Körcentrum Syds styrelse
Ledamot

Stina Wennberg
Vakant

Musikrådet
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Ledamot

Vakant

IT-råd
Ledamot

Erik Bodin

Referensgrupp för studieadministrativa system
Ledamot
Stig Nielsen
Styrgrupp för Pufendorfinstitutet
Ledamot
Emelie Hult (fr.o.m. 091006)
Säkerhetsrådet
Ledamot

Erik Bodin

1.2.4 Externa poster vid Lunds universitet i Helsingborg och Helsingborgs Stad
Styrelsen för Campus Helsingborg
Ledamot
Malin Grahn
Cecilia Larsson
Rebecca Svensson (t.o.m. 090813)
Emelie Graham (fr.o.m. 091006)
Samverkansgruppen
Ledamot

Vakant

Studentbostadsnätverket
Ledamot

Vakant

Näktergalens referensgrupp
Ledamot
Vakant

1.2.5 Övriga externa poster
Lunds kommuns studentråd
Vice ordförande
Elina Berg
Ledamot
Christoffer Ivarsson
Elisabeth Gehrke
Kristoffer Danielsson (fr.o.m. 091208)
Aaron Thomas (t.o.m. 090909)
Dina Tufvesson
1:a suppleant
Caroline Boström (fr.o.m. 091208)
2:a suppleant
Jakob Carlsson (fr.o.m. 091208)
3:e suppleant
Lisa Andersson (fr.o.m. 091208)
CSN samverkan
Ledamot

Gabriel Persson
Elisabeth Gehrke

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

Josefin Östberg (t.o.m. 091006)
Karin Andersson (fr.o.m. 091006)
Malena Cronholm (fr.o.m. 100327)

1.2.6 Arbetsgrupper eller liknande inrättade vid Lunds universitet
S1: 090831
Styrgruppen för arbetet med lärarutbildningen vid LU och Högskolan Kristianstad (fyllnadsval)
(1+0)
Caroline Boström
Referensgruppen samt styrgruppen för projektet Academic Writing in English at Lund University
(AWELU) (mandatperiod tom. 100630) (1+0, resp. 1+0)
Magnus Roslund
Arbetsgrupp för framtagande av arbetsmiljöpolicy för LU 2010-2013 (fyllnadsval tom. 091230)
(1+0)
Johan Svantesson Sjöberg
Referensgruppen för kursutvärderingsverktyget VETA (tom. 100630) (1+0)
Jenny Pobiega
Strategigruppen för frågor kring MAX IV och ESS (mandatperiod tom. 091231) (1+0)
Martin Hjort
Rådet för forskningsinfrastruktur (mandatperiod tom. 100630) (2+0)
Johann Broselid
Vakant
Presidiebeslut, 2009-09-17
Utredningsgruppen för framtagande av campusutvecklingsplan
Elisabeth Gehrke
S2, 2009-09-28
Ledamot från SEB till Kreditkassans styrelse
Henrik Wennenberg
S3, 2009-11-02
Styrgruppen för Examinationsprojektet (mandatperiod t.o.m. 100731) (1+0)
Christian Stråhlman
Referensgruppen för projektet Förnyad webbnärvaro (mandatperiod t.o.m. 100630) (1+0)
Caroline Boström
S4, 2009-11-30
Lunds universitets Innovationssystem AB (LUIS), tillsvidare (1+0)
Aron Frenne
Sammankallande i fokusgruppen Innovation, t.o.m. 2010-06-30 (1+0)
Elisabeth Gehrke
Uppföljning av kompetensförsörjningsplan för Lunds universitet 2010-2015
vakant
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S6, 2010-01-25
Styrgruppen för projektet Stipendiefinansierad utbildning på forskar- och post doc-nivå
(mandatperiod tom. 100831) (2+0)
Anna Runemark (LDK)
Olof Hägerstedt (TLTH)
Styrgruppen för EQ11 (mandatperiod tom. 101231) (2+0)
Jenny Pobiega
Christian Stråhlman
Styrgruppen för projektet Språkpolicy för Lunds universitet (mandatperiod tom. 100831)
Magnus Roslund
Presidiebeslut, 2010-02-28
Utredningsgruppen för Universitetsplatsen (t.o.m. 2010-05-31)
Elisbeth Gehrke
Presidiebeslut, 2010-04-13
Klimatinitiativet
Hans Cruse, SAM
S10, 2010-05-31
Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet (t.o.m. 110630) (1+0)
Anna-Minara Ciardi

1.3 Av LUS avlönad eller arvoderad personal
1.3.1 LUS kansli
Arvoderade
Christian Stråhlman (Ordförande)
Elisabeth Gehrke (Vice ordförande)
Hanna Gunnarsson (Generalsekreterare) - fr.o.m. 2009-10-06
Sebastian Bay (BoPoolen) - 2009-07-01 - 2010-10-30 (heltid och deltid)
Anställda
Jan Roslund (Ekonomiansvarig)
Maria Chowdhury (Studentombud)
Anna Johansson (Administratör/informatör på BoPoolen) - anställd 2010-04-01

1.3.2 Lundagård
Arvoderade
Thomas Frostberg (Styrelseordförande, deltidsarvoderad)
Liselott Olsson (Redaktör)
Axel Jönsson (Biträdande redaktör)
Anställda
Gustaf Eriksson (vik bitr redaktör) - 2009-09-01 - 2010-02-28 (heltid och deltid)

1.4 Tingets verksamhet
Tinget sammanträdde 9 gånger under året, varav 2 ting var valting, 1 ting var ett diskussionsting om LUS
nya organisation och 2 ting var extrainkallade ting. Av de två extrainkallade tingen behandlade det första
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valärenden och det andra LUS inställning till ärendet om kårstatus när det skulle behandlas av
universitetsstyrelsen.
Tinget har hållt protokollförda möten följande datum: 2009-10-07 (T1), 2009-12-08 (T2), 2010-01-22,
(XT1), 2010-03-02 (T3), 2010-03-08 (XT2), 2010-04-13 (VT1), 2010-04-27 (T4) och 2010-05-25 (VT2).

1.4.1 Propositioner
LUS styrelse skickade under verksamhetsåret följande propositioner till tinget:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

”Inrättande av posten som generalsekreterare” (T1)
”Utökad arvodering för Lundagårds styrelseordförande” (T1)
”Inrättande av Lundagårds fonderade medel” (T1)
”Uteslutande av Studentkåren vid Yrkestekniska högskolan” (T1)
”Fastställande av antal presidialer för LUS under 2010/2011” (T2)
”Revidering av Lundagårds budget” T2)
”LUS för alla” (T2)
”Policy och principer för studentrabatter” (T3)
”Stadgeändringar med anledning av obligatoriets avskaffande” (T3)
”Inträde i LUS för de kårer som står utanför organisationen” (T3)
”Kommittéer höstterminen 2010” (T3)
”Ikraftträdande och tidsplan för propositionen LUS för alla” (T3)
”Totaldistribution av tidningen Lundagård” (T3, T4)
”Ett nytt reglemente för LUS” (T4)
”LUS verksamhetsplan och budget 2010/2011” (T4)
”LUS tycker till om införandet av avgifter för utländska studenter” (T4)
”Beviljande av inträde i LUS” (T4)

1.4.2 Motioner
En motion har lämnats in till tinget under verksamhetsåret:
1. ”Om kårstatusansökningar”, Alan Mohtadi, Medicinska Föreningen Lund-Malmö. Motionen
behandlades på extrating 2 2010-03-08

1.4.3 Interpellationer och misstroenden
Inga interpellationer eller misstroenden har ställts i tinget under verksamhetsåret.

1.4.4 Årsredovisningar
2009-10-07 Årsredovisning för LUS verksamhetsåret 07/08
2010-03-02 Årsredovisning för LUS verksamhetsåret 08/09

1.4.5 Övriga viktigare ärenden
Andra läsningen av Kreditkassans nya stadgar (T1, 2009-10-07)
Vad LUS presidium skulle framföra till universitetsledningen gällande Lunds universitets handlingsplan för
avskaffande av kår- och nationsobligatoriet (T1, 2009-10-07)

1.5 Styrelsens verksamhet
Styrelsen har hållit protokollförda möten följande datum: 2009-07-10 (S0), 2009-08-31 (S1), 2009-09-28
(S2), 2009-11-02 (S3), 2009-11-30 (S4), styrelsemöte 5 blev inställt, 2010-01-25 (S6), 2010-02-22 (S7),
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styrelsemöte 8 blev inställt, 2010-04-19 (S9), 2010-05-21 (S10).
Totalt har styrelsen haft 9 möten, två (nummer 5 och 8) inställt. Under vårens möten var representanter
från TLTH, LE och JF inbjudna och adjungerade till styrelsens möten för att kunna vara delaktiga i
diskussionerna om LUS organisationsförändring, LUS för alla. Styrelsen har även haft ett diskussionsmöte
inför varje ordinarie styrelsemöte, där styrelsens ledamöter har kunnat diskutera kommande
styrelseärenden på ett mer informellt sätt. Styrelsen har även haft informella träffar på LUS-fikorna,
tillsammans med ständigt adjungerade och kommittéordförandena – cirka var fjärde vecka under året med
undantag för jul och slutet av våren. Ungefär varannan fika hade ett på förhand bestämt tema med
koppling till aktuella frågor för LUS och varannan användes för fria diskussioner och erfarenhetsutbyten.
Till ett antal av träffarna bjöds också olika aktuella personer in. Under verksamhetsåret har LUS även haft
rektorsluncher. Kårpresidialer på samtliga kårer åt lunch 4 gånger med rektor Per Eriksson och prorektor
Eva Åkesson på nationer, olika nationer varje gång. Rektorsluncherna har varit ett tillfälle för
kårpresidialerna att diskutera med rektorerna, och ställa frågor kring de frågor som varit aktuella inom
universitetsledningen under året. Stora diskussionsämnen var kårstatusansökningarna och avgifter för
studenter utanför EES.
Årets resultat för LUS kansli visade ett positivt resultat med 118 895 kronor, vilket är drygt 111 000
kronor bättre än budget. Anledningen till den stora skillnaden är att bidrag för C-cert 2008/09 på c:a 100
000 kr kunde rekvireras först detta verksamhetsår. På intäktssidan kan noteras att Hälsningsgillet fortsätter
att vara en god affär för LUS, intäkterna ligger 40 000 kr över budget. Dock kompenseras detta delvis av
att intäker från Trygg Hansa minskar med 25 000 kr på grund av att detta avtal har sagts upp av Trygg
Hansa. LUS kansli har detta år på utgiftssidan bättre legat i fas med budget. Ett nytt kopiatoravtal
tecknades under året, vilket har höjt kostnaderna för kopiering. Det bör dock noteras att
Studentombudsverksamheten är det största bidraget till det positiva resultatet, då medel inom detta
projekt inte har kunnat förbrukas i önskad omfattning. LUS kansli exkl. studentombudet har haft ökade
administrativa kostnader.
För verksamhetsåret visade Lundagård ett positivt resultat på 86 315 kronor. Annonsintäkterna
motsvarande budget, vilket är positivt i den dåliga annonsmarknad som just nu råder. Intäkterna ökade
med 60 000 kr på grund av att universitetet visade sig vilja ha fler prenumerationer än vad som tidigare
uppskattats. Kostnaderna är i stort överensstämmande med budget.

1.5.3 Styrelsens beslut
Styrelsens viktigare beslut under verksamhetsåret har varit följande:
1. - Avtal med Canon angående ny kopiator (S0)
2. - Tillsätta en arbetsgrupp bestående av Christoffer Ivarsson (LHK), Kristoffer Danielsson
(TLTH), Camilla Wengholm (LEK), Aron Frenne (JF), Anna Andersson (SAM), Alan Mohtadi
(MF), Christian Stråhlman och Elisabeth Gehrke, med syfte att presentera ett förslag på ny
organisation för LUS. (S2)
3. -Utlysa ett förtroendeuppdrag som generalsekreterare för LUS (S2)
4. -Att skicka ut arbetsgruppens förslag på omorganisering av LUS på remiss till samtliga kårer i
Lund (S2)
5. -Bygga ett nytt kontor på LUS kansli genom att bygga om kopieringsrummet (S2)
6. -Ansöka hos stiftelsen för internetinfrastruktur att få ta över domännamnet bopoolen.se (S3)
7. -Beslut att äska ytterligare medel från Lunds universitetet och Lunds kommun för att utveckla
BoPoolen med ytterligare en tjänst. (S3)
8. -Revidering av attest- och delegationsordning, med anledning av generalsekreterarens tillträdande
(S3)
9. -Inrättade av fokusgrupp: innovation (S4)
10. -Att uppdra åt vice ordförande att titta på Stiftelsens Lunds studentkårs daghem för barn framtida
verksamhet i samråd med stiftelsens styrelse, kommunen och universitetets jurister, med
anledning av lagändringar som påverkar stiftelsens syftesparagraf (S4)
11. -Fastställa tidningen Lundagårds utgivningstakt till nio nummer under 2010 (S6)
12. -Tecknande av avtal med Lunds kommun och Lunds universitet gällande BoPoolen (S7)
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13. -Rekommendera organisationsarbetsgruppen att fastställa generalsekreterarens mandatperiod till
verksamhetsår (S7).
14. -Firmateckningsrätt för det nya presidiet samt godkännande att inneha kreditkort för presidiet och
generasekreteraren, samt teckandne av uppdragsavtal med desamma (S10)
15. -Diskussion om organiserande och tema för BRIGHT-konferensen i Lund 2011
Utöver ovanstående beslut har LUS styrelse förrättat val till styrelser, arbetsgrupper och nämnder på
Lunds universitetet, samt till tillfälliga projektgrupper både internt inom LUS och externt vid Lunds
universitet.

1.5.4 Styrelsens verksamhetsplan
Måluppfyllelse gentemot styrelsens del av verksamhetsplanen rapporteras under respektive fokusfråga där
kursiv text är verksamhetsplanens målbeskrivning.
Ett framtida samarbetsorgan
(1) Målet är att LUS ska ha en organisation som möjliggör att Lunds universitets samtliga
kårer vill och kan vara medlemmar
(2) Målet är att LUS ska ha en organisation anpassad efter kårernas och studentlivets
förutsättningar efter obligatoriets avskaffande.
(3) Målet är att LUS ska ha ett inbyggt väl utarbetat och fungerande informationsarbete.
Det gäller information till medlemskårerna om vad LUS gör och har för möjligheter
liksom vilken nytta kåren och studenterna kan ha av LUS, både av organisationen och
dess funktioner i sig och den hjälp medlemskårerna utgör för varandra. Det gäller också
informationen till studenter i allmänhet, vari LUS kan ha en samlande roll som har
lättare att få ut budskap och inneha kompetensen genom att samla kårlund till
synliggörandet av kårernas verksamhet.
(4) Målet är att LUS ska vara ett forum för medlemskårerna i deras arbete med att
omställa verksamhet och organisation inför obligatoriets avskaffande. Hjälpen ska alltså
gå mellan medlemskårerna med stöd från LUS.
Kompetensutveckling av aktiva
(1) Målet är att LUS ska erbjuda utbildning och nätverk på alla nivåer i samarbete med
bland annat Folkuniversitetet. I dessa utbildningar ingår PUFF, Studentkårsakademin,
likabehandlingsutbildningar, nätverk, LUS-fikor, UGL med mera.
Verksamhetsplanen för 0910 skrevs med vetskapen att kårobligatoriet skulle avskaffas och att LUS inte
omfattade alla studentkårer vid Lunds universitet. Anpassningen av LUS till verksamhet efter obligatoriets
fall präglade styrelsens arbete från dag 1.
I augusti sammankallade LUS presidium alla kårer vid universitetet till en strategidag för framtidens LUS.
Denna dag utgjorde avskampet för arbetet med att bygga om LUS organisation. Kårerna enades om fyra
principer som skulle utgöra grunden för den nya organisationen. En arbetsgrupp tillsattes för att utarbeta
ett förslag till ny stadga för organisationen. Denna hade representanter för kårer inom och utom LUS.
Gruppen kunde snart enas om att kommittéerna så som de fungerar idag ska avskaffas. Man enades också
om att styrelsens och tingets sammansättning skulle ändras. Presidiets funktion skulle i stort hållas intakt
och man beslutade att inte ändra på förhållandet till stiftelserna. Den fråga som kom att diskuteras längst
och intensivast var beslutsordningen i tinget. Denna fråga behandlades vid ett extra ting i november. Vid
ett ting i december röstade kårerna om den nya stadgan. Man röstade där fram en lösning där tinget består
av en ledamot per kår och att beslut fattas med konsensus med en rösts marginal. Man beslutade också att
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styrelsen ska bestå av valberedda ledamöter som väljs av tinget. Politiska frågor ska hanteras av presidiet
och i fokusgrupper tillsatta av tinget och styrelsen. Det praktiska organisatoriska arbetet görs av styrelsen.
En nödvändig förutsättning för att arbetet med stadgan skulle gå framåt var att de kårer som stod utanför
LUS kunde lämna positiva förhandsbesked om att de skulle gå med i LUS om vissa förutsättningar var
uppfyllda. En sådan dialog fanns hela tiden. Dock fanns det ständigt en osäkerhet om vilka kårer som
skulle finnas efter 1 juli 2010. Detta var ett osäkerhetsmoment.
Arbetsgruppen fortsatte under våren med att arbeta fram ett nytt reglemente. Under våren var alla kårer
inbjudna att delta i LUS styrelse, vilket alla kårer gjorde. Detta var nödvändigt för att vi också skulle kunna
arbeta fram budget och verksamhetsplan enligt den nya ordningen. Övergångsregler för den nya
organisationen beslutades på ting 3 och nytt reglemente beslutades på ting 4.
LUS presidium har ägnat mycket tid åt att odla goda realtioner med alla kårer.
JF, LE och TLTH begärde medlemskap i LUS i mars. När medlemsansökan har inkommit från CM i höst
kommer LUS att omfatta alla kårer vid Lunds universitet.
I och med inrättandet av en generalsekreterarfunktion på LUS kansli har informationsarbetet fått ett
uppsving. Dock har inte generalsekreteraren utvecklats på så sätt som ambitionen var när denna
verksamhetsplan skrevs. Styrelsen har under året gett generalsekreteraren andra uppgifter än de som
ursprungligen var avsedda. Samtidigt har styrelsens och kårernas arbete med obligatoriet tagit avsevärt
mycket mer tid än verksamhetsplanen angav. Styrelsen har också, med anledning av Studentlund, funnit
skäl att prioritera ner det interna informationsarbetet då Studentlund och kårerna ska fylla denna funktion.
LUS har varit ett nav i kårernas arbete med att ställa om organisation och verksamhet till nya krav i lag och
annat. LUS har hjälpt alla kårer med att skriva nya stadgar och göra en kårstatusansökan. LUS har hållt
regelbundna kontakter med juridiska enheten på Lunds universitet för att stämma av arbetet med
stadgorna. LUS presidium har varit väl inlästa på jurdiken och varit ett stöd till alla kårer i Lund samt även
på andra ställen, t.ex. i Göteborg och Stockholm.
På uppdrag av styrelsen och tinget har LUS presidium förhandlat med universitetsledningen om
ekonomiskt och morariskt stöd till kårer, nationer och Akademiska föreningen. Kårerna eftersträvade att
universitetet skulle ge kårerna 310 kr per helårsstudent. Detta fick vi igenom. Dessutom kommer
universitetet betala 50 kr per helårsstudent till AF och 25 kr per helårsstudent till KK. Därtill kommer
studentorganisationerna även fortsättningsvis få separat finansiering för Bopoolen, Studentinfo,
Studentombudet och Studentpaketet. Universitetet kommer att bekosta halva doktorandombudsmannen
(LUS drev att hela skulle bekostas). Sammanfattningsvis kan sägas att LUS var myclet framgångsrika i
detta arbete. En stor del av argumentationen hämtades från Göteborgs universitets studentkårer som fick
en nästan identisk deal med sitt universitet.
LUS har arbetat med att utveckla och uppdatera de etablerade internutbildningarna. Generalsekreteraren
har varit ansvarig för detta. P.g.a. att generalsekreteraren inte kunde komma på plats förrän i oktober
kunde inte SKA genomföras som planerat. PUFF har dock genomförts med framgång. Under året har nya
planer för PUFF och SKA utarbetats. Det planeras även för en gemensam kursombudsutbildning i LUS
regi. Studentombudet har under året haft en studiecirkel om likabehandling som har varit mycket
välbesökt.

1.6 Presidiets verksamhet
När vi i presidiet tillträdde i juli 2009 hade riksdagen precis beslutat att avskaffa kår- och
nationsobligatoriet från den 1 juli 2010. Hela vårt år kom därefter att präglas av förberedelser inför detta.
Eftersom alla studentorganisationer i Lund jobbade med detta fick vi rollen att vara samordnare för
kårernas arbete och att vara alla studentorganisationers röst mot universitetsledningen. Det var många
frågor där kårerna och universitetet behövde samverka för att hitta lösningar för kårernas framtid. De
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största diskussionerna med universitetet var dels om ansökningarna om kårstatus, dels om universitetet
ekonomiska stöd till kårerna (och även nationerna/AF).
Kårstatusfrågan blev tidigt svår eftersom det fanns en konflikt mellan universitetets vilja att det bara skulle
finnas fakultetskårer och de kårer som inte var fakultetskårer. Presidiet fick under våren ett mandat att
förespråka att alla existerande kårer skulle finnas kvar. Dock beslutade universitetsstyrelsen att avslå
ansökan för alla kårer som inte var fakultetskårer eller doktorandkårer. Presidiet var under hela året
mycket aktiva i frågan. Christian erbjöd juridiskt stöd till kårerna när de skulle skriva om sina stadgar.
Särskilt stöd gavs till de fakulteter där situationen var komplicerad. Samhällsvetenskapliga fakulteten
innefattande fem potentiella kårer som var svåra att samordna. På konstnärliga fakulteten hjälpte vi de tre
kårerna att gå samman på ett praktiskt sätt. Även på medicinska fakulteten var situationen komplicerad.
Slutligen accepterade så gott som alla kårer en lösning där man bara hade en kår per fakultet.
Universitetets ekonomiska stöd till studentorganisationerna var en viktig fråga för oss. Vårt förslag till
universitetet var att de skulle betala 310 kr/HÅS till kårerna, så som regeringens utredare hade föreslagit.
Vi fick gehör i den förhandlingen. Därtill beslutade universitetet att AF och KK skulle få dela på 100
kr/HÅS. Universitetet skulle även fortsättningsvis betala Studentombudet, halva Bopoolen, halva
doktorandombudsmannen samt ge bidrag till Alkoholutbildningarna, Studentinfo och Studentpaketet.
Bidraget är garanterat till utgången av 2011. Vi känner att vi har varit mycket framgångsrika i arbetet.
Internt var vi tvungna att arbeta med organisationsförändringar. Målet var att alla kårer vid universitetet
skulle vara medlemmar i LUS. Dessa förhandlingar sköttes i styrelsen, men det praktiska
förberedelsearbetet låg i stort på oss. Vi tycker att vi var framgångsrika i arbetet. Vi ängnade en hel del
energi åt att prata med kårer om LUS och verka för samtal mellan kårerna.
Även om LUS inte ingår i Studentlund har vi varit en part i styrgruppen. Elisabeth ägnade mycket tid åt att
prata med nationer och kårer om samarbetet. Under hösten bestämde också en stor majoritet av kårerna
och nationerna att ha ett gemensamt medlemskap. Alla kårer och nationer enades om att samarbeta om
information och medlemshantering.
Året har också präglats av mycket yttre politisk påverkan med sikte på valet 2010. På kommunal och
regional nivå har bostadsfrågan varit jättestor. Elisabeth har tillsammans med KORK arbetat hårt för att
byggandet av bostäder i Lund ska öka. Glädjande är att rektor Per Eriksson har engagerats i denna fråga.
Rektor hyrde ut sin soffa under höstterminen 2009. Under året har många nya bostäder påbörjats tack
vare debatten. Vi hade en bostadskris utan motstycke inför hösten 2009, vilket uppmärksammades i
många media. För LUS innebar det också att Bopoolen fick utökad finansiering från kommunen och
universitetet. Vi har också med GFS, SSCO och Uppsala studentkår drivit bostadsfrågan nationellt.
På nationell nivå präglades annars debatten helt av de fem stora propparna – autonomiproppen,
obligatorieproppen, kvalitetsproppen, avgiftsproppen och lärarutbildningsproppen.
Autonomidiskussionen började under våren i ledningsgruppen. Den kommer att fortsätta under hösten
2010. LUS har i autonomifrågan drivit att studenternas rättssäkerhet ska stärkas och att universitetet ska
hyra ut bostäder till studenter. Regeringens förslag om ett nytt kvalitetssäkringssystem vållade stark debatt
i hela Sverige. LUS agerade genom att skriva brev och klaga till ansvarig minister. Christian jobbade också
med frågan genom HSV studentråd. I slutet av verksamhetsåret avgick kanslern Anders Flodström och
Lars Haikola tog hans jobb. Under året fortsatte också Lunds universitets arbete med att ansöka om
examensrätt för lärarutbildningen. Denna fråga engagerade vi oss i eftersom det är en stor strategisk
satsning för universitetet. Den inbegriper Campus Helsingborg tydligt, och därför har vi engagerat CHSK.
Införandet av studieavgifter kommer att påverka universitetet i grunden. Under våren började vi ett arbete
med att hitta studentkårernas åsikter i frågan. Det resulterade i ett LUS-tycker-till-dokument som vi
använde i debatten. Vi försökte också engagera andra studentkårer i Sverige, men intresset var svalt. Ett
lysande undantag var GUS. Under året förändrades vårt agerande i frågan. Under hösten drev vi kampanj
mot studieavgifter. Kulmen i detta arbete var ”magnoliestriden” som tyvärr utvecklades till ett medialt
haveri. Efter detta agerade vi enbart internt på universitetet för att göra övergången så smidig som möjligt.
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Elisabeth har jobbat mycket med att knyta kontakter med politiker av alla färger i kommunen och
regionen.
I avsaknad av S-kommitté fick Elisabeth ta över hela ansvaret för framtagandet av
Campusutvecklingsplanen. Universitetsstyrelsen beslutade under våren att lokalförsörjningsreserven på
100 miljoner kronor skulle upplösas för att göra satsningar på studiemiljöer. Arbetet kommer att fortsätta
flera år framöver. En sidofråga i Campusutvecklingsplanen som fick onödigt stort utrymme var
Kungshusfrågan. Förflyttningen av filosofiska institutionen från Kungshuset till Zoofysiologen vållade
stor debatt i media. LUS och LHK agerade tillsammans i frågan för att lyfta studenternas åsikter. Under
hösten genomfördes också en utredning av Universitetsplatsens byggnader som fick stort intresse.
Universitetsstyrelsens mandat gick ut den 1 maj. Christian engagerade sig i utseendet av en ny styrelse.
Framförallt ordföranden. Margot Wallström tillfrågades men tackade tillfälligt nej. Svar på om hon ställer
upp eller ej har ännu inte kommit.

1.6.1 Representation
LUS ordförande har under året såsom ordförande varit representant för organisationen eller studenterna i
följande organ/styrelser:
-Dekanrådet
-Universitetsstyrelsen
-Utvecklingsrådet
-Styrgruppen för examinationsprojektet
-LU pandemigrupp
-Styrelsen för ESS Scandinavia Secreteriat
-Arbetsgruppen för framtagande av modell för redovisning av pedagogisk skicklighet
-Interrimsstyrgruppen för EQ11
-Styrgruppen för EQ11
-Karnevalens referensgrupp
-Arbetsgrupp ny modell för fördelning av fakultetsmedel
-Arbetsgrupp för redovisning av indirekta kostnader
-MAX-labs styrelse (sidouppdrag på LUNA-mandat)
-Högskoleverkets studentråd (sidouppdrag på SFS-mandat)
-ESU Student Experts Pool (sidouppdrag på ESU-mandat)
-SUHF arbetsgrupp för ECTS-betyg (sidouppdrag på SFS-mandat)
-SUHF manifestgrupp (sidouppdrag på SFS-mandat)
LUS vice ordförande har under året såsom vice ordförande varit representant för organisationen eller
studenterna i följande organ/styrelser:
-Studentlunds styrgrupp
-Projëktet
LUS presidium har under året såsom ordförande och vice ordförande varit representanter för
organisationen eller studenterna i följande organ/styrelser:
-Lunds universitets ledningsgrupp
-Ledningsgruppsgympan
-Rektorssammanträdet
-Styrelsen för Stiftelsen Lunds Studentkårs friluftsgård
-Tidningen Lundagårds styrelse
-Studentlunds stormöten
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1.6.2 Presidiebeslut
Presidiet har under året fattat 15 presidiebeslut som alla i efterhand blivit stadfästa i styrelsen. Viktigare
presidiebeslut under verksamhetsåret har varit följande:
Beslut om…
1. presidiets ansvarsfördelning (090721)
2. inskickande av remissvar för utbildningskommitténs räkning (090813) (Yttrande gällande ”Remiss
angående redovisning av betyg på svenska lärosäten i enlighet med ECTS”)
3. inskickande av remissvar för universitetsledningskommitténs räkning (090813) (Yttrande gällande
”Delning av förordning om ändring av högskoleförordningen och förordningen om
utbildningsbidrag för doktorander”)
4. tillfällig ansvarit utgivare för tidningen Lundagård (090903) (Förordnande av Axel Jönsson som
tillförordnad redaktör för Tidningen Lundagård)
5. anställning på Tidningen Lundagård (090903) (Anställning av Gustaf Eriksson som vikarierande
redaktör för Lundagård)
6. studentrepresentant i utredningsgruppen för framtagande av campusutvecklingsplan (090917)
(Elisbeth Gehrke utsågs)
7. anställning på Tidningen Lundagård (091005) (Förlängning av Gustaf Ericssons anställning)
8. anställning på Tidningen Lundagård (091021) (”att ställa fullmakt på Lundagårds
styrelseordförande Thomas Frostberg att vara LUS ombud i fallet Henrik Ekstrand ./. Lunds
universitets studentkårer under den tid fallet behandlas i Hovrätten över Skåne och Blekinge”).
9. avslutning av extraarvode för Lundagårds styrelseordförande (091208)
10. anställning på Tidningen Lundagård (091214) (Förlängning av Gustaf Ericssons anställning)
11. anställning på Tidningen Lundagård (100127) (Förlängning av Gustaf Ericssons anställning)
12. studentrepresentant i utredningsgruppen för Universitetsplatsen (100228) (Elisbeth Gehrke
utsågs)
13. inköp av ekonomiadministrationsprogramvara (100310) (Beslutet återkallades då inköp inte
behövde göras, 100326)
14. anställning på BoPoolen (100406) (Anna Johansson anställdes)
15. studentrepresentant i Klimatinitiativet (100413) (Hans Cruse, SAM, utsågs)

1.6.3 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
mindre artikel samt en betygsbarometer och ett eller två tips, liksom en annons för Studentbry.se. I slutet
av året deltog LUS generalsekreterare i diskussionerna om omlayout av LUS-sidan, då hela tidningen fick
en ny layout inför första numret hösten 2010.
Artiklarna på LUS-sidan i Lundagård har under verksamhetsåret haft följande rubriker:
nr 6, augusti
”Är din soffa tom?” och ”Bostad – en mänsklig rättighet” (båda om bostadsbristen)
nr 7, september
”Åt vilket håll ska man peka?” (om Campus Helsingborg). På lilla åsiktens plats fanns en annons
Från BoPoolen, där vi tackade årets uthyrare.
nr 8, oktober
”Tillsammans är vi starka!” (om studentlund) och ”Vad innebär vithet på universitetet?” (om
studentombudet)
nr 9 november, Avgifter sänker kvaliteten! (om studieavgifter för utländska studenter), ”Gör mer för oss,
Lunds kommun!” (om studentbostäder)
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nr 1, januari
”Vet du hur din föreläsare ser ut? (om kontakttimmar) och ”Lyckat samarbete mellan kår och nation” (om
Humanistkåren och Kalmar nation)
nr 2, februari
”Kåren hjälper dig ut ur utbildningen – in i livet” (om kontakt med arbetsmarknaden) och ”Bli alumn och
håll kontakten med Lund” (om alumninätverk)
nr 3, mars
”Vem får ta plats på universitetet?” (i samband med Normaldagen). På lilla åsiktens plats fanns en annons
för Normaldagen.
nr 4, april
”En utbildning av högsta kvaliter?” (om EQ11) och ”Förbättra din utbildning – fem steg” (med konkreta
tips)
nr 5, maj
”En enig studentröst” (om nya LUS) och ”Har du en soffa att hyra ut i höst?” (om BoPoolen)

1.6.4 Presidiets möten
Nedanstående är ett urval 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.
Rektorssammanträde
Presidiet deltog vid samtliga rektorssammanträden som hölls varje vecka under terminstid där rektor fattar
sina formella beslut.
Ledningsgrupp
Presidiet deltog vid samtliga möten som hålls varannan vecka med universitetets ledningsgrupp där rektor,
prorektor, vicerektorer och förvaltningschef bereder ärenden inför rektorssammanträden och dekanråd.
Ledningsgruppsgympa
Ordförande deltog vid ledningsgruppsgympa under ledning av Marianne Granfelt på torsdagar klockan
7.30 på Gerdahallen.
Dekanråd
Ordförande deltog vid närmast samtliga möten med dekanrådet som hålls varannan vecka med
universitetets ledning och dekaner. Även vice ordförande deltog vid dekanrådsinternaten samt dekanresan
till Helsingfors.
Förvaltningschefsmöten
Presidiet deltog vid möten med förvaltningschefen gällande förvaltningens arbete en gång i månaden.
Universitetsstyrelsen
Ordförande deltog i förmöten och möten med universitetsstyrelsen som adjungerad studentrepresentant.
LUS kommittéer
Ordförande deltog vid möten med universitetslednings-, utbildnings- och Campus Helsingborgs
studentkommitté som hålls en gång i månaden. Vice ordförande deltog vid möten med kommun och
region-, studiesociala och jämställdhet- och likabehandlingskommittén, som hölls en gång i månaden.
Presidiet deltog även vid kommittéordförandekollegiets möten för kommittéordföranden och
valberedningens ordförande. Kommittéordförandekollegiet fungerade som en ledningsgrupp till presidiet i
LUS relaterade frågor.
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Andra möten (i ungefär kronologisk ordning)
1. Christian och Elisabeth (C&E) samtalade med Susanne Wallmark om budgeten
2. C&E deltog i överlämningsmöte med 6S
3. Christian (C) deltog i överlämningsmöte med GUSLUS
4. Elisabeth (E) mötte nyblivne högskoleminister Krantz på ett möte i universitetshuset
5. C&E deltog i firande av Lundagårds-avtalet med LU
6. C deltog i ESU:s utbildning om Quality Assurance i Strasbourg (FRA)
7. E deltog i AF:s omorganisationsmöten
8. C&E deltog i karnevalsnedräkningarna
9. C&E deltog i PUFF
10. C&E deltog i Strategidag för framtidens LUS
11. C detog i budgetdialoger med alla områden
12. C deltog i möten med universitetets pandemigrupp
13. C&E deltog och arrangerade med AFKKLUS en Q&KO-dag
14. C och LU arrangerade en obligatorieträff med handläggare på de stora universiteten.
15. C&E deltog i två Hälsningsgillen
16. E deltog på två Arrival Day och General Information Meeting
17. C&E arrangerade kårluncher med kårerna, rektor och prorektor
18. C deltog i Anna Lindh-dagen med föreläsning och middag.
19. C&E tog emot ett besök av SFS omställningsstöd
20. E deltog när UA tog emot SFS presidium för ett informationsmöte
21. C&E firade Margareta Minara Ciardis födelse
22. C deltog på Innovation in Mind
23. C satt i panelen för EQ11-seminarium
24. C&E ställde tuffa frågor till Peter Honeth på budgetfrukosten
25. E lobbade för campusutvecklingsplanen
26. E deltog i diskussionerna om mötena om lokaliseringen av filosofiska institutionen
(Kungshusfrågan)
27. C&E deltog på Athens tioårsfest.
28. C höll tal på två professorsinstallationer
29. C&E representerade södra Sverige på SSCO:s coctailparty vid två tillfällen.
30. C&E åkte med dekanerna på dekanrådsresa till Stockholm och Helsingfors.
31. C deltog när Margot Wallström besökte LUS
32. C mötte konstkårerna och diskuterade deras eventuella sammanslagning.
33. C&E deltog när Studentlundsavtalet undertecknades.
34. E var kranskulla när general Neppelberg vann Karnevasaloppet.
35. C höll tre karnevalsorgan med olika innehåll, alla i närvaro av general Neppelberg.
36. C&E deltog i DÄR:s höstaktivitet
37. E träffar LUNAs fullmäktige om framtidens LUS
38. C träffar LHKs fullmäktige om framtidens LUS
39. E träffar ledningen för Lärosäten Syd och FIRS.
40. E träffar Skånetrafiken i Kristianstad. Kommer inte hem på grund av inställda bussar.
41. E lobbar på AF:s marknadsförare.
42. C&E deltar i dekanrådsinternat
43. C&E lyssnar på Krantz när kvalitetsproppen, avgiftsproppen och lärarutbildningsproppen
kommer inom en veckas tid.
44. C&E äter semlor med kansliet och firar allas födelsedagar.
45. C deltar i arbetet med riskanalysen
46. E och 6S träffar Mats Odell i Stockholm
47. E deltar i projektgruppen för lärarutbildningen
48. C&E går på karneveljen.
49. E besökte Hyresgästföreningens arrangemang om hyresrätter i Malmö.
50. C hjälpte rektor att skämta med lundaborna på 1 april. Botan är fortfarande gratis att gå in i.
51. C hade möten med den administrativa ledningen för 10:e området.
52. C&E diskuterade Daghemsstiftelsen med Ernst&Young.
53. C deltog i avtackningen av Allan Larsson.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

E deltog i arbetet med Debatt i Lund.
C&E deltog i AF:s firande av Siste April.
E höll vårtal från AF:s södra balkong.
C höll rektorsuppvaktning och godkände rektor.
C&E firade semiofficiellt sin gemensamma födelsedag 5 maj i LUS konferensrum.
C&E var på SFSFUM.
C&E gick modeller på catwalk för karnevalsprylarna.
LUNDAKARNEVAL!!!
C deltar i Campus Helsingborgs tioårsjubileum.
C&E deltar i doktorspromotonen med efterföljande middag.
C deltar i universitetsstyrelseinternat.

1.6.5 Under året ingångna och uppsagda avtal
Följande avtal har av LUS ordförande ingåtts under året för organisationen LUS:
Avtal med privatpersoner
2009-10-05, 2009-09-03 Gustaf Ericsson, vikarierande biträdande redaktör Lundagård
2009-10-09 Hanna Gunnarsson, generalsekreterare 09/10 - uppdragsavtal
2010-04-06 Anna Johansson, BoPoolen – anställningsavtal
2010-05-06 Maria Chowdhury, Studentombud – förnyelse av anställningavtal med fast anställning
2010-06-03 Ellen Sunneskär, generalsekreterare 10/11- uppdragsavtal
2010-06-01 Christoffer Ivarsson, ordförande 10/11- uppdragsavtal
2010-06-08 Gustaf Ericsson, webbredaktör Lundagård - uppdragsavtal
Avtal med externa parter
2009-11-30 Tele 2 – Abbonentavtal fast telefoni
2009-12-02 Canon –angående hyra av kopiator.
2009-12-18 AFKKLUS – Projektledare för Hälsningsgillet
2010-03-05 AFKKLUS, Tomat – Studentpaketet 2010
2010-04-09 Lillsjödals styrelse – ersättning för ekonomiansvariges lön
2010-04-12 AF Borgen AB – Hyresavtal för LUS kansli
2010-04-12 Uppsägning av avtal med Kreditkassan angående ersättning för ekonomiansvariges lön
2010-03-15 Lunds kommun och Lunds universitet – ersättning för BoPoolen
2010-06-29 Lunds Doktorandkår – utökad medlemsservice beträffande ekonomitjänster

1.6.6 Mediaframträdanden
Under verksamhetsåret har dessa framträdanden gjorts i varierande media.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Om bostäder och soffkampanjen, Vaken i P3 & P4, 090709 (Elisabeth Gehrke)
"Tuffare att få tag i studenlya", P3 Nyheter, 090710 (Elisabeth Gehrke)
"Svårare att komma in på Universitetet", Sydsvenskan, 090713 (Christian Stråhlman)
"5 000 nya läsare en framtidsförsäkring", Sydsvenskan, 090717 (Liselotte Olsson och Christian
Stråhlman)
"Universitetet räddar Lundagård", Lokaltidningen Höganäs, 090717 (Liselotte Olsson)
"Lundagård får 5 000 nya läsare", Journalisten.se, 090717 (Liselotte Olsson)
"Grannar stoppar studentboenden i Lund", P3 Nyheter, 090721 (Elisabeth Gehrke)
"Sökes: studentbostad, Finnes: campingplats", Sydsvenskan, 090723 (Sebastian Bay)
Pressmeddelande: "Vädjan om hjälp med boende för nya studenter", Gemensamt
pressmeddelande med LU, 090723
"Universitetet vädjar om bostadshjälp", P4 Malmö, 090723
"Universitetet vädjar om bostäder", P4 Kristianstad, 090723
"Universitetet vädjar om hjälp med bostäder", Sydsvenskan, 090723 (Elisabeth Gehrke)
"Vädjar om studentrum", SVT Sydnytt, 090723
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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.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

"Akut bostadsbrist för nya studenter", Skånskan, 090724
"Bostadsbristen värre än någonsin i Lund", Sydnytt & Rapport, 090730 (Elisabeth Gehrke)
"Få politiker vill hjälpa bostadslösa studenter", Sydnytt, 090731 (Elisabeth Gehrke)
"Rekordköer för att få studentbostad", Metro, 090804 (Elisabeth Gehrke)
"Falska studentbostäder i Lund, Dagens nyheter, 090810 (Sebastian Bay)
"Internationella skojare försöker lura studenter", Sydsvenskan, 090810 (Sebastian Bay)
"Bedragare hyr ut studentbostäder", Kristianstadsbladet, 090811
"Bedragare försöker lura studenter", Rapport & Sydnytt, 090811 (Sebastian Bay)
"Falska studentbostäder i Lund", Allehanda.se, 090810
"Studenter luras med blufflägenheter", P3 Nyheter, 090810 (Sebastian Bay)
"Chatta med Sebastian Bay", Sydsvenskan, 090812 (Sebastian Bay)
Om bostadbristen, TV4 Nyhetsmorgon, 090812 (Elisabeth Gehrke)
"Bostadssituationen i Lund är en katastrof!", City, 090813 (Elisabeth Gehrke)
"Kan tvingas tälta – för att studera", TV4, 090815, (Elisabeth Gehrke)
"Student - var god tälta", Nyhetskanalen.se, 090816, (Elisabeth Gehrke)
"Bristen på bostäder för studenter är akut", Skånskan, 090825 (Sebastian Bay)
"Hyr ut din soffa till en student", Lundagård, 090825 (Christian Stråhlman & Elisabeth Gehrke)
"Vägskäl för Lunds studentliv", Lundagård, 090825 (Elisabeth Gehrke)
"Alla kårer i en organisation kan bli verklighet", 090825 (Christian Stråhlman)
"Studenterna riskerar att glömmas bort i ESS-yran", 090825 (Christian Stråhlman)
"Fler studenter kräver utökade resurser", 090825 (Christian Stråhlman)
"Universitet förbereder sig för nya influensan" 090825 (Christian Stråhlman)
"Vad händer när kårobligatoriet försvinner?", Naturvetare, 090826 (Christian Stråhlman)
"Kårobligatoriet", Studio Ett i P1, 090827 (Christian Stråhlman)
"'Husvilla LTH-studenter tvingas bo i militärtält'", Sydsvenskan, 090831 (Sebastian Bay)
Debattartikel: "Sänk byggmomsen på studentbostäder", DN, 090901 (Elisabeth Gehrke)
"Lättare hitta bostad för tjejer", SR Ekot, 090901 (Sebastian Bay)
"Många studenter saknar bostad", P3 Nyheter, 090901 (Sebastian Bay)
"Bostadsbrist lockar uthyrare att utnyttja bostadslösa studenter", SR Ekot, 090903 (Sebastian Bay)
"Inneboende beredda att betala 5 000 i hyra", Skånskan, 090903 (Sebastian Bay)
Debattartikel: "Alla högskoleplatser till Helsingborg", Helsingborgs dagblad, 090904 (Christian
Stråhlman och Elisabeth Gehrke)
Debattartikel: "Alla högskoleplatser till Helsingborg", City, 090907 (Christian Stråhlman och
Elisabeth Gehrke)
Pressmeddelande: "Välkommen höjning av studiemedlet", 090914 (Christian Stråhlman)
"Lunds studenter missnöjda med höjning", Sydnytt, 090914 (Christian Stråhlman)
"Studentkåren nöjd men vill ha mer", P4 Malmö, 090914 (Christian Stråhlman)
"Studentkårerna är inte nöjda", Sydsvenskan, 090914 (Christian Stråhlman)
"Höjningen inte tillräcklig", Lundagård, 090914 (Christian Stråhlman)
"Studentkårerna är inte nöjda", Trelleborgs allehanda, 090914 (Christian Stråhlman)
"Universitetet vill bli bostadsförmedlare", Sydnytt, 090921 (Elisabeth Gehrke)
"BoPoolen i Lund ökade sin uthyrning med 600 rum", Lunds universitet, 090924
"Fler studenter fick rum i år", SR Malmö, 090924
"Projekt ska ge bättre utbildning", Lundagård, 091003 (Christian Stråhlman)
"Masterutbildningar hotas av studieavgifter", 091003 (Christian Stråhlman)
"Universitetet anmält för diskriminering", City, 091013 (Christian Stråhlman)
"Universitetet diskriminerar mest", Lundagård, 091014 (Maria Chowdhury)
"Hon är LUS nya generalsekreterare", Lundagård, 091016 (Hanna Gunnarsson och Christian
Stråhlman)
"Valfläsk: 'Högre och permanent studentrabatt hos Skånetrafiken'", Lundagård, 091029 (Elisabeth
Gehrke)
"Permanent studentrabatt hos Skånetrafiken", Sydsvenskan, 091029 (Elisabeth Gehrke)
"Varannan student dricker för mycket", HD, 091104 (Cecilia Larsson)
"Universitet berett ge kårerna bidrag", HD, 091105 (Christian Stråhlman)
"Universitetet miljonsatsar på Lunds studentliv", Lundagård, 091105 (Christian Stråhlman)
"LUS: 'Nu är kårernas framtid säkrad'", Lundagård, 091105 (Christian Stråhlman)
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66. "Kårerna missnöjda med universitetets krav", Lundagård, 091105 (Christian Stråhlman)
67. "Universitetet stöder kårerna", Sydsvenskan, 091105 (Christian Stråhlman)
68. Pressmeddelande: "Lunds universitet satsar för att rädda studentlivet", 091105 (Christian
Stråhlman)
69. "'Detta är ett skämt, Lus är ett skämt!'", Lundagård, 091105 (Elisabeth Gehrke)
70. "Många nationer saknar plan för jämställdhet", Lundagård, 091105 (Maria Chodhury)
71. "Universitetet miljonsatsar", Lundagård, 091105 (Christian Stråhlman)
72. "»Det er sgu da studentersolidarisk arbejde«", Universitetsavisen (DK), 091117 (SSÖ)
73. "Professorspomp", LUM, 091114 (Christian Stråhlman)
74. "Så ska bostadsbristen lösas", Lundagård, 091117 (Elisabeth Gehrke)
75. "Soffliggaren hos rektor ligger kvar", SR P4 Malmö, 091117 (Elisabeth Gehrke)
76. "Lund får 600 nya studentbostäder", Sydsvenskan, 091117 (Elisabeth Gehrke)
77. "Lund bygger nya studentbostäder", P3 Nyheterm 091117 (Christian Stråhlman)
78. Intervju för röda tråden, Lokaltidningen (Christian Stråhlman)
79. "Kårer i Stockholm och Lund får stöd", Ergo, 091118 (Christian Stråhlman)
80. "Motströms mot toppen", Lundagård, 091212 (Elisabeth Gehrke)
81. "Frågan: Varför skyltar bostadssökande med att de läser till läkare?", Lundagård, 091212
(Sebastian Bay)
82. "Risk för pendelparanoia på planerad lärarutbildning", Lundagård, 091212 (Elisabeth Gehrke)
83. Debattartikel: "Många kränker medvetet studenternas rättigheter", Lundagård, 091214 (Christian
Stråhlman)
84. "Vår studentsak är er studentsak", Sydsvenskan, 091227 (Elisabeth Gehrke)
85. "Bostadsbrist även i år tror rektorn", Sydsvenskan, 100104
86. "Lunds kommun beviljar Bopoolen utökat stöd", Lunds kommun, 100113
87. "Bostadsförmedling för studenter får kraftigt ökat stöd", Sydsvenskan, 100114
88. "Mer pengar till Bopoolen", Skånskan, 100118
89. "Vräktes när hon ville flytta", Sydsvenskan, 100116 (Jan Roslund)
90. Pressmeddelande: "Lunds studenter sågar ner magnoliorna på Universitetsplatsen", 100121
(Christian Stråhlman)
91. "Hot om nedsågning av magnoliorna i Lund", Play Rapport, 100121 (Christian Stråhlman)
92. "Lus sågar studieavgifter OCH magnolior i Lund", Lundagård, 100121 (Christian Stråhlman)
93. "Studenter hotar såga ner magnoliorna", Sydsvenskan, 100121 (Christian Stråhlman)
94. "Studentkåren sågar ner magnolior", Norra Skåne, 100121 (Christian Stråhlman)
95. "Läsarna sågar studenthot", Sydsvenskan, 100121 (Christian Stråhlman)
96. "Studentkåren sågar ner magnolior", Skånskan, 100121 (Christian Stråhlman)
97. "Studenter hotar såga ner magnolior", Lokaltidningen, 100121 (Christian Stråhlman)
98. "Studenterna hotar magnoliorna", SR Malmö, 100121 (Christian Stråhlman)
99. "Hot om nedsågning av magnoliorna i Lund", Sydnytt, 100121 (Christian Stråhlman)
100.Inslag i Skurups journalistlinjes lokalradioprogram, 100121 (Christian Stråhlman)
101."Trädhot bara en ploj", Skånskan, 100122 (Christian Stråhlman, eller en falsk CS)
102."Kram istället för såg för magnoliorna", 100122 (Christian Stråhlman)
103."Älskade träd i kampen mot avgifter", Sydsvenskan, 100122 (Christian Stråhlman)
104."Lus: 'Trädaktionen ingen ploj'", Sydsvenskan, 100122 (Christian Stråhlman)
105."Trädhot bara en ploj", Norra Skåne, 100122 (Christian Stråhlman, eller en falsk CS)
106."Kvalitet betalar sig", Sydsvenskan (ledare), 100123
107."Nu börjar Studentlund ta form", Lundagård, 100123 (Elisabeth Gehrke)
108."Här är studenternas önskelista", Lundagård, 100123 (Christian Stråhlman & Elisabeth Gehrke)
109."Replik: 'Utbildningskvaliteten är fakulteternas ansvar'", Lundagård, 100123 (Christian Stråhlman)
110."Studenterna sågar magnolior", City, 100122
111."Magnoliorna lever farligt", Metro, 100122
112."Trädkramare mot trädmassaker", Skånskan, 100122
113."Trädkramare mot trädmassaker", Norra Skåne, 100122
114."Trädkramare vill rädda magnolior", HD, 100122
115."Träd som lever farligt", HD, 100122
116."Hot mot magnolior dras tillbaka", HD, 100122 (Christian Stråhlman, eller en falsk CS)
117."Kvaliteten fakulteternas ansvar", Lundagård Debatt, 100123
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118."Bisarr reaktion över några träd", Insändare Sydsvenskan, 100124 (Christoffer Ivarsson)
119."Kårdragning", Expressen, 100125 (Lundagård)
120."Bopoolen i Lund utökar", Skånskan, 100125 (Christian Stråhlman)
121."Trädhot slutade i kramkalas", Lundagård, 100125 (Christian Stråhlman)
122."Trädkramare samlades vid magnoliorna", Sydsvenskan, 100125 (Hanna Gunnarsson)
123."Hotet avblåst", SR P4 Malmö, 100125 (Christian Stråhlman)
124."Kramkalas för magnoliorna", TV4 Nyheterna, 100125 (Christoffer Ivarsson)
125."Helt rätt att bryta mot reglerna", Lundagård, 100129 (Elisabeth Gehrke)
126."Ny doktorstitel kan få snurr på pr-karusell.", Sydsvenskan, 100131
127."Rätt eller fel - rektorn avvaktar", Sydsvenskan, 100207 (Hanna Gunnarsson)
128."Malmörektor tar plats i styrelsen", Sydsvenskan, 100312 (Petter Forkstam)
129."Universitetet nyanställer", Sydsvenskan, 100221
130."Bättre kvalitet med avgift", Borås tidning (ledare), 100220
131."Lus-vakans drabbar internationella studenter", Lundagård, 100227 (Christian Stråhlman)
132."Krissamtal om studentbostäder", P3 Nyheter, 100301 (Elisabeth Gehrke)
133."Odell lovar bättring för studenter", SvD, 100301
134."'Det borde ha högre status bland poliser'", Sydsvenskan, 100309 (Maria Chowdhury)
135."Tvist kring bostadssajt för studenter", Lundagård, 100309 (Christian Stråhlman)
136."Universitetet öppnar för nya studentbostäder", 100310 (Elisabeth Gehrke)
137."Krantz för inte köra över studenterna", Lundagård, 100311 (Christian Stråhlman)
138.Debattartikel: "Högskolorna körs över", Sydsvenskan, 100316 (Christian Stråhlman)
139."Utanförkårer har beslutat att gå med i Lus", Lundagård, 100318
140."'Kommunen motarbetar studenter'", Lundagård, 100319 (Elisabeth Gehrke)
141."Studenter rasar mot nya adresser", Sydsvenskan, 100320 (Elisabeth Gehrke)
142."Kritik mot nytt utvärderingssystem", Lundagård, 100322 (Christian Stråhlman)
143.Debattartikel: "Rättigheter riskerar att försvinna", Lundagård, 100323 (Christian Stråhlman)
144."Universitetet lovar nya studentbostäder", Sydsvenskan, 100324 (Elisabeth Gehrke)
145.Pressmeddelande: "Dags för universitetet att ta ansvar för sin frihet", 100324
146.Pressmeddelande: "Universitetet får lov att hyra ut bostäder", 100324 (tillsammans med LU)
147."Friare regler för högskolorna", Helsingborgs dagblad, 100324 (Christian Stråhlman)
148."Nytt stor-Lus en naturlig utveckling", Lundagård, 100324
149.Pressmeddelande: "Studenter övernattar i stans minsta etta", 100324 (Elina Berg)
150.Debattartikel: "Förslag utan förankring", Sydsvenskan, 100325 (Christian Stråhlman)
151."Övernattning ska skapa debatt", Lundagård, 100326 (Elina Berg)
152."Studenter i protest mot bostadsbristen", Skånskan, 100327 (Elina Berg och Jakob Carlsson)
153."Här ska de sova inatt", Sydsvenskan, 100327 (Elina Berg)
154."Dålig närvaro på LUS styrelsemöten, Lundagård, 100327 (Christian Stråhlman)
155.Debattartikel: "Campus behöver mer resurser", Helsingborgs dagblad, 100329 (Christian
Stråhlman)
156.Pressmeddelande: "Rektor tog entré till Botaniska trädgården", 100401 (Christian Stråhlman)
157."Här är rektorns aprilskämt", Sysvenskan, 100401 (Christian Stråhlman)
158."Rektors beslut utplånar flera kårer", Lundagård, 100402 (Elisabeth Gehrke)
159."Lus ställer Bopoolen.se till svars", Lundagård, 100405 (Hanna Gunnarsson)
160."De ska leda Lunds universitets studentkårer till hösten", Lundagård, 100413 (Christoffer
Ivarsson och Henrik Jonsson)
161."Studentkåren: "Helt absurt"", Tidningen City, 100406 (Elisabeth Gehrke)
162."Actionfilosof ska leda LUS", Tidningen City, 100420 (Christoffer Ivarsson)
163."Hallå där...", Lundagård, 100421 (Elisabeth Gehrke)
164."Smålands kräver LUS-garanti för Queerbal", Lundagård, 100414 (Maria Chowdhury)
165."Rektor fimpar flera kårer", Lundagård, 100415 (Christian Stråhlman)
166."Enfaldig mångfald", Lundagård, 100424 (Henrik Jonsson)
167."Studenter är också kommuninvånare", Lundagård, 100427 (Elisabeth Gehrke)
168."Vem representerar dig", Lundagård, 100427 (Malou Zilliacus)
169."Lundagårds upplaga räddad", Sydsvenskan, 100428 (Christian Stråhlman)
170.Pressmeddelande: "Lunds studentkårer gör historisk satsning på tidningen Lundagård", 100428
(Christian Stråhlman & Liselotte Olsson)
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171."Storsatsning på tidningen Lundagård", Sydsvenskan, 100428 (Christian Stråhlman)
172."Historisk satsning på Lundagård", Lundagård, 100429 (Christian Stråhlman)
173."Lundagård växer efter satsning", Journalisten, 100428 (Christian Stråhlman)
174."Här kan du fira valborg", Sydsvenskan, 100429 (Elisabeth Gehrke)
175."Här kan du fira valborg", Norra Skåne, 1o0428 (Elisabeth Gehrke, Christian Stråhlman)
176.Här kan du fira valborg" Laholms Tidning, 100428 (Elisabeth Gehrke, Christian Stråhlman)
177."Storsatsning på studenttidning", student.se, 100429 (Christian Stråhlman)
178."Lundagård växer", Ergo, 100429
179."'Tosig' rektor slåss för fler studentbostäder", Sydsvenskan, 100501 (Christian Stråhlman)
180."Elisabeth Gehrke vald till vice ordförande för SFS", Lundagård, 090510 (Elisabeth Gehrke)
181."Firar med ett dopp i Lundagårds fontän", Sydsvenskan, 100510 (Elisabeth Gehrke)
182.Pressmeddelande SFS; Beatrice och Elisabeth axlar studenternas röst, 100510 (Elisabeth Gehrke)
183."Beatrice Högå ny ordförande för SFS", student.se, 100517 (Elisabeth Gehrke)
184."Mona Sahlin värmde upp i Lund", Sydsvenskan, 100517 (Elisabeth Gehrke)
185."Populär karnevalistisk modemässa, Skånskan, 100511 (Elisabeth Gehrke, Christian Stråhlman)
186."Lundakarnevalen har startat", Helsingborgs dagblad, 100521
187."Tåget ockuperade Lund", Sydsvenskan, 100523
188.Q: Christian Stråhlman (KK) & Elisabeth Gehrke (Ld), Lundagård, 100527
189."Jönköpingsbo behåller namnet bopoolen.se", Sydsvenskan, 100602 (Hanna Gunnarsson)
190."Största utmaningen – hans start", Sydsvenskan, 100606 (Christoffer Ivarsson)
191."BoPoolen förlorar hett domännamn", Skånskan, 100606 (Hanna Gunnarsson)
192."Lus förlorare i tvist kring Bopoolen", Lundagård, 100606 (Hanna Gunnarsson)
193."Högskoleverkets chef avgår", Lundagård, 100608 (Christian Stråhlman)
194."Tobias Krantz missbrukar statistiken", Newsmill, 100616 (Christoffer Ivarsson)
195."LUS ger rektorn godkänt", Lundagård, 100617 (Christian Stråhlman)
196."Faktum kvarstår: riktiga satsningar krävs", Newsmill, 100624 (Christoffer Ivarsson)
197."Oseriösa hyresvärdar stängs av från Bopoolen", Sydsvenskan, 100624 (Anna Johansson)
198.Pressmeddelande: "Sverige förlorar internationella studenter med höga avgifter" (Christian
Stråhlman)
199."Upp till 280 000 för ett år i Lund", Sydsvenskan, 100629 (Christian Stråhlman)

1.7

Kommittéernas verksamhet

Nedan redovisas kommittéernas verksamhet utifrån måluppfyllelsen i verksamhetsplanen.

1.7.1 Universitetsledningskommittén
En transperent budgetprocess
(1) Målet är att kommittén tydligt ska ha verkat för en transparent budgetprocess
för Lunds universitet inför 2011, en process som utgår ifrån en avsatt miniminivå av
primärverksamheten inom utbildning och stödprocesser som byggs kring denna
(2) Målet är att kommittén tydligt ska ha verkat för ett garanterat studentinflytande
på alla nivåer i en sådan budgetprocess
Under verksamhetsåret har UL haft sju sammanträden, sex i anslutning till Universitetsstyrelsens möten,
ett extrainsatt i början av höstterminen 2009 och ett förlängt överlämningsmöte i juni 2010. Vid sidan av
ordinarie ledamöter har LUS’ ordförande samt ledamöterna av Universitetsstyrelsen haft närvaro- och
yttranderätt. Närvaron har generellt sätt varit god och kommittén har alltid varit beslutsmässig.
Kommittén har vid två tillfällen gästats av inbjudna personer som på olika sätt belyst universitetets
budgetprocess: Susanne Wallmark i november och Elisabeth Pupp i december. Av naturliga skäl, då UL:s
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agenda till stor del följer Universitetsstyrelsens, har budgetfrågor och andra ekonomifrågor varit aktuella
vid flera av mötena. En målsättning har varit att medvetandegöra hur centrala beslut påverkar fakulteterna
och därmed kårerna, och hur kårerna kan vara med att påverka uppåt genom fakultetsarbete. Under
verksamhetsåret 2009/2010 har för första gången den nya budgetmodellen genomförts, där
universitetsstyrelsen först beslutar om en resursfördelning för att sedan besluta om en totalbudget utifrån
fakulteternas/motsvarandes budgetar. Denna nya budgetmodell har vid ett flertal tillfällen diskuterats i
UL. Diskussioner kring studieavgifter och ställning som studentkår vid Lunds Universitet har varit
centrala i kommittén, men även strategifrågor gällande exempelvis Max IV och ESS har lyfts.

1.7.2 Utbildningskommittén
Utöver arbetet med punkterna nedan har en stor del av tiden gått till att behandla löpande verksamhet och
pågående projekt, som exempelvis VETA, Examinationsprojektet och Kuben, där representanterna i de
olika arbetsgrupper löpande förankrat åsikter i kommittén. Den utvärdering av stödverksamheten studieoch karriärvägledning som skall genomföras har kommittén varit delaktig diskussionerna kring och
utveckling av. Kommittén har ägnat mycket tid åt arbetet med att förbereda EQ11. Projektledaren besökte
kommittén tidigt i processen för att informera men också att ta med sig feedback från studenterna. De två
student-representanterna i EQ11-arbetsgruppen har sedan löpande rapporterat till kommittén. Något
som pratats om mycket under året är det nya kvalitetssäkringssystemet, och det har även rapporterats
återkommande om. Framför allt har handlingarna till utvecklingsrådet behandlats löpande och
representanter från anknutna organ har deltagit för att diskutera specifika frågor eller förankra åsikter.
Gemensamma terminstider vid LU, en fråga där studenterna varit väldigt drivande i, beslutades om under
hösten och är nu införda. Utbildningskommittén har även beslutat om utnämning av pedagogiska
pristagare.
Studenter och tredje uppgiften
(1) Målet är att Lunds universitet sammanställer en kompetensprofil för samtliga
utbildningar, att dessa läggs in i en sökbar databas och att de används aktivt i
marknadsföringen av LU:s studenter.
Frågan lyftes på utvecklingsrådet, men efter att kommittén var oening om och i så fall hur detta skulle
drivas valde kommittén att inte arbeta vidare med detta. Naturvetenskapliga fakulteten har dock
producerat kompetensprofiler för sina utbildningar vilket givit väldigt positiva resultat.
(2) Målet är att LUS ska vara delaktigt i utformningen, utvecklingen och
implementeringen av alumninätverket för att säkerställa kvaliteten.
Kommittén har bjudit in ansvarig för alumninätverket till möten, men har denne har tyvärr inte haft
möjlighet att delta. Områdena ansvarar numera själva för hur alumninätverket används och utvecklas, och
kommitténs ledamöter har därför diskuterat hur kåren och studenterna kan använda nätverket och
alumnerna i sitt arbeta med att öka studenternas arbetslivsanknytning.
(3) Målet är att LUS under året inventerar eller låter inventera förekomsten av
avnämarrepresentanter i universitetets olika styrelser och nämnder där
utbildningsfrågor diskuteras och föreslår eventuella åtgärder.
En översyn har gjorts och diskuterats i kommittén. LTH, Naturvetenskapliga, medicinska och konstnärliga
fakulteten fick mer eller mindre godkänt. På övriga fakulteter saknas allmänrepresentanter helt i
utbildningsnämnder eller motsvarande. På grund av tidsbrist har inte frågan diskuterats vidare.
(4) Målet är att Lunds universitet ska uppmuntra och underlätta för studenter att
göra examensarbete eller praktik utanför akademin genom att öppna kontaktytor
mellan studenter och avnämare.
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Goda exempel från de olika områdena har diskuterats. Vid lanseringen av cv.lu.se deltog
kommittéordföranden och kommittén har pratat mycket om hur denna plattform kan användas för att
förmedla just denna kontakten mellan studenter och avnämare. Kommittén har även diskuterat vem som
är bäst lämpad att förmedla dessa kontakter på de olika områdena.
(5)

Målet är att LUS ska påtala vikten av avnämarundersökningar.

Avdelningen för planering och utvärdering har besökt kommittén och presenterade förekomsten,
utformningen och utfallet av avnämarundersökningar och kommittéordföranden har därefter haft löpande
kontakt med dem. Vid den senaste alumnstudien som gjordes på LTH gjordes även
avnämarundersökningar och erfarenheterna härifrån var mycket positiva.

1.7.3 Jämställdhets- och likabehandlingskommittén
Ett universitet för alla
(1) Målet är att synliggöra diskrimineringsproblematiken och arbetet som förs mot
diskriminering och trakasserier
(2) Målet är att det på Lunds universitet ska finnas strukturer som garanterar ett fullt
tillfredställande aktivt arbete med jämställdhet och likabehandling där
studentmedverkan är en självklarhet
(3) Målet är att LUS ska sätta agendan vid framtagandet av universitets nya
policydokument för jämställdhet och likabehandling
(4) Målet är att ett uttalat mål ska finnas från universitetets sida att alla dess
verksamheter ska vara välkomnande och inkluderande.
Jämställdhets- och likabehandlingskommittén har under verksamhetsåret 09/10 sammankommit ungefär
en gång i månaden. Kommittén har främst haft en social, nätverkande roll och fungerat som en
samlingspunkt för JL-aktiva i de olika kårerna. Till viss mån har kommittén verkat som ett utbildande
organ, där kunskap om olika policys och dokument vid Lunds universitet gåtts igenom och kritiskt
granskats. Kritiken har sedan förts vidare upp på central nivå, till den nyligen ihopslagna Ledningsgruppen
för jämställdhet och likabehandling. JL-kommittén har även blivit inbjuden att gästföreläsa för Gröna
Studenter i Lund. Kommittén har haft en nära kontakt till såväl Ledningsgruppen för breddad rekrytering
som till Studentombudet. Kommittén har varit representerad och aktivt uttalat sig på ett antal evenemang,
t.ex. HBTH-konferensen i Stockholm den 17-18 oktober och den Nationella jämställdhetskonferensen,
som detta år hölls på Karolinska institutet den 11-12 november.
Kommittén har under året arbetat med att synliggöra skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet, och
aktivt velat synliggöra vikten av en bredare normkritik, transinklusion (inte minst tack vare den nya
lagstiftningen) och ett intersektionellt perspektiv. Detta har lyfts i alla möjliga olika fora, såväl i interna
diskussioner som inom resten av LUS och diskussioner gentemot universitetet och andra samhällsparter.

1.7.4 Studiesociala kommittén
Välkommen till Lund!
(1) Målet är att Studenthälsans och regionens vård ska vara lättillgänglig även för
engelsktalande
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(2) Målet är att Lunds universitet ska ha som uttalat mål att integrera utländska och
inhemska studenter i boende och utbildning
(3) Målet är att Lunds universitet ska göra en utvärdering av utländska studenters
upplevelse av brister och tillgångar i sin studiesociala situation vid universitetet
(4) Målet är att Studentservice ska ha en beredskap att möta icke svensktalande
studenters behov
Då studiesociala kommitténs ordförande avgick under tidig höst och ingen efterträdare har kunnat hittas
har kommittén inte sammanträtt. Kommitténs verksamhetsplan har därför inte kunnat realiseras.
Kommitténs löpande uppgifter har hanterats av Elisabeth Gehrke. Vid remisser har frågan antingen
hänskjutits till kårerna eller hanterats i en remissvarsgrupp.

1.7.5 Kommun- och regionkommittén
Kommittén har haft tio möten under verksamhetsåret.
KORK har lyckats väl med att uppfylla verksamhetsplanen för 2009/2010 och har löpande följt upp
vårt arbete med verksamhetsplanen för att veta att vi är på rätt spår. Arbetet i KORK har både gjorts på
våra ordinarie möten men även på möten tillsatta arbetsgrupper. Vi har även lobbyarbetat gentemot
viktiga aktörer samt synts i media tillsammans med Hyresgästföringen. Förutom att följa vår
konkretiserade verksamhetsplan har vi även diskuterat mycket om bostadssituationen för studenter i
Lund och i Skåne samt Boverkets rapport Student söker bostad. Nedan följer våra mål enligt
verksamhetsplanen samt vår konkretisering. Överlag har vi genomfört allt vi skulle och fått allt vi
velat. Dock har det inte skrivits några debattartiklar från KORKs sida.
Studenternas Bostadssituation
(1) Målet är att implementera bostadsundersökningens resultat och synliggöra
bostadsproblematiken inför kommande valrörelse.
Kommun- och regionkommittén ska under verksamhetsåret:
Genomföra och publicera en undersökning om hur studentvänliga partier i kommunen är inför
valet. Eventuellt kan undersökningen utvidgas till att även gälla region Skåne.
Intervjuer med kommunpartierna genomfördes, men vissa partier föll bort i undersökningen. Därför gick
det inte att färdigställa en publicerbar undersökning. Dock har Lundagård gjort en mycket liknande
undersökning (inspirerad av vår?) vilken publicerats innan valet. Lika så har vårt övergripande mål, att
informera partiföreträdarna om studenternas krav lyckats väl.
•

• Skriva åtminstone en debattartikel i frågan.
Detta skickades över till Skånekårerna vid överlämningen i juni för att det skulle vara närmare inpå valet.
Dock fick vi en del media när några av kommitténs ledamöter sov över i Hyresgästföreningens stuga på
stortorget en fredag.

Arbeta för att företrädare för kommittén får åka till Almedalsveckan sommaren 2010 för att
synliggöra bostadsproblematiken för studenter nationellt.
LUS höll tillsammans med SSCO, Uppsala och Göteborg ett mycket välbesökt seminarie under
Almedalsveckan där Mats Odell (kd) och Gustav Fridolin (mp) debatterade. Reste till Visby gjorde
tillträdande och avgående presidium på LUS samt Elina Berg för SSÖs räkning.
•

(2) Målet är att kommun- och regionkommittén ska fortsätta bedriva påverkansarbete
gentemot kommun, region och andra relevanta aktörer för att befästa vikten av
28

Årsredovisning 2009/2010 för Lunds universitets studentkårer, ideell förening
Organisationsnummer 845002-8371

bostadsproblematiken för studenter.
Kommun- och regionkommittén ska under verksamhetsåret:
Ha möte med alla seriösa kommunala partier under året
Alla seriösa partier har KORK talat med under året där vi lyft viktiga frågor för studenterna. Vi hade även
djupa samtal med Socialdemokraterna i Regionen inför valet samt företrädare för mp, m och fp. Vi har
även diskuterat om bostadsdebatt med hyresgästföreningen och andra aktiviteter under året samt blivit
inbjudna och deltagit på bostadsdebatter.
•

• Undersök möjligheten att genomföra en ny bostadsundersökning under verksamhetsåret.
Detta undersökte vi och lade grunden för att genomföra en ny bostadsundersökning under 2010.

Mobilitet i Öresundsregionen
(1) Målet är att studentrabatten i den skånska kollektivtrafiken ska förbättras och bli en
enhetlig rabatt i Skåne och över Öresund, detta genom att fortsätta bedriva påverkansarbete
gentemot politiker och andra relevanta aktörer.
Kommun- och regionkommittén ska under verksamhetsåret:
Arbeta tillsammans med andra studentaktörer för att göra kollektivtrafiksfrågan och andra
regionala studentfrågor till valfrågor.
Vi har haft möte tillsammans med studentkårerna i Skåne under både höst och vår samt en gemensam
överlämning om regionfrågorna har hållits i juni. Företrädare för KORK har även diskuterat våra frågor
med företrädare för andra relevanta aktörer under året. Tillexempel de ansvariga för bostäder vid de andra
skånska lärosätena.
•

• Ha ett möte med Skånetrafiken om studentrabatt i kollektivtrafiken.
Rabatten blev under verksamhetsåret fastslagen och vi har under året arbetat för att rabatten ska bli större.
Både genom lobbyarbete på Öresundstinget via SSÖ samt genom diskussioner med partiföreträdare för
femklövern och med Socialdemokraterna på regionnivå.
• Skriva åtminstone en debattartikel i frågan.
Studentkårerna i Skåne ville vara med och skriva en debattartikel i frågan vid sommarens överlämning. Ett
gemensamt utspel med regionpolitiker arbetades fram, men publicerades i politikernas namn.

(2) Målet är att Lunds universitets studentkårer ska fortsätta samarbeta med andra berörda
studentkårer i studentrabattsfrågan och andra regionala studentfrågor.
Kommun- och regionkommittén ska under verksamhetsåret:
• Arbeta gentemot regionpolitiker för att skapa ett regionalt studentråd.
Detta har varit en prioriterad fråga då genom ett regionråd får vi möjligheter att föra fram våra frågor i ett
formellt sammanhang. Det har också lyckats bra och både femklövern och Socialdemokraterna har nu gått
ut och lovat ett regionråd till studenterna. För att skapa detta råd har Skånekårerna i KORKs regi skrivit
ett brev till regionpartierna, hållt formella och informella möten med regionföreträdare, samt lobbat mot
politiker.
Ha regelbundna möten och diskussioner med Skånes kårer om kollektivtrafiken i regionen. Gör
ett gemensamt utspel i media om frågan.
Det gemensamma utspelet förvandlades till ett brev om regionråd till regionpartierna.
•

29

Årsredovisning 2009/2010 för Lunds universitets studentkårer, ideell förening
Organisationsnummer 845002-8371

Löpande verksamhet och aktuella frågor
•
•
•

•
•
•

Lunds universitets Lilla bostadsgruppen respektive Stora bostadsgruppen (här har Elisabeth
Gehrke deltagit)
Studentsamarbetet Öresund (Här har Elina Berg deltagit och rapporterat ifrån)
Remisshantering (KORK har besvarat 9 remisser via Lunds kommunala studentråd: Stadsparken,
Veberöd, Utvecklingsförslaget - Möjligheter i Lunds stadskärna, Översiktsplanen för Lunds
Kommun, Grönstruktur och naturvårdsplanen, Kämnärsrätten, Vildanden, Pålsjö/Ideon samt
ESS)
Lunds kommunala studentråd (KORK har fungerat som förmöte inför studentrådet där
Kuratorkollegiets och Akademiska Föreningens representanter varit kallade)
Helsingborgs stads studentforum (Elina Berg har närvarar en gång vid Studentforums möten och
Studentforums ordförande har bjudits in till kommitténs möten).
Lunds studentkårers karneval (KORKs ledamöter var på plats för att ha riktigt roligt. KORK har
även i sann karnevalistisk anda undersökt möjligheten att återuppliva Norrlands nation. Det gick
inte.)

1.7.6 Campus Helsingborgs Studentkommitté
Studentstöd för alla
(1)Målet är att studentservicen på Campus Helsingborg ska utvecklas genom att
Studieverkstaden ska permanentas och att en central studievägledare från Lunds universitet
regelbundet ska finnas vid Campus Helsingborg för att ge stöd till studenter
(2) Målet är att Campus Helsingborgs studentkommitté i samband med obligatoriets
avskaffande ska utvecklas och bli en naturlig samlingspunkt för de kårer som finns på Campus
Helsingborg.
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.
Under verksamhetsåret 08/09 har CHSK fokuserat på tre saker: Den gemensamma studentservicen på
Campus Helsingborg, värdskapet för Helsingborgs studentforum och slutligen samarbetet mellan
studentorgan
Studentservice
Vad gäller studentservicen på Campus Helsingborg har CHSK valt att fokusera på att informationen om
den service som finns ska vara fullständig och tillgänglig för alla studenter. Under året har det därför
utvecklats en folder som består av information om den service som finns på Campus Helsingborg men
även hur studenterna kan ta kontakt med servicen som finns i Lund. Foldern kommer att finnas tillgänglig
på kårernas kontor till hösten.
Helsingborgs studentforum (HSF)
Inför detta verksamhetsår beslöts det att CHSK ska vara sammankallande för Helsingborgs studentforum
i samarbete med Helsingborgs stad. Detta har inneburit att CHSK har satt dagordningarna för HSFmötena och bjudit in gäster medan Helsingborg stått för lokal, mat och minnesanteckningar.

30

Årsredovisning 2009/2010 för Lunds universitets studentkårer, ideell förening
Organisationsnummer 845002-8371

Studentsamarbete
Den tredje frågan som diskuterats i CHSK under året är utvecklingen av samarbetet mellan
studentorganisationerna. Campus Helsingborgs studentorganisationer skulle gynnas av fler kollegium,
exempelvis kassörskollegium där kassörerna från de olika organisationerna kan träffas och utbyta
erfarenheter. Under det kommande verksamhetsåret kommer CHSK ansvara för att sådana kollegier
startas upp.
Under året har CHSK haft representanter från följande organisationer:
·
·
·
·
·
·
·

Stampus
Ingenjörssektionen
LUS
Studentföreningen Agora (fd Service Management Ekonomerna)
LSHS
Lunds Samhällsvetarkår
Campus Helsingborgs kansli

CHSK hade sju möten under verksamhetsåret.

1.8 Rapporter från samarbetsorgan/nätverk
1.8.1 AF-KK-LUS
Akademiska Föreningen (AF), Kuratorskollegiet (KK) och LUS har under hela året haft regelbundna
frukostträffar, ungefär var tredje vecka. Vid dessa har gemensamma angelägenheter som
alkoholutbildningarna, Hälsningsgillet, studentpaketet, gemensamma sociala tillställningar och
diplomeringen av aktiva i studentorganisationer tagits upp men också mycket diskussioner om obligatoriet.
Här beskrivs hur LUS har arbetat inom AFKKLUS. För en utförlig beskrivning av alla arrangemang
hänvisas till AFKKLUS testamente.
Under hösten och våren anordnades ansvarsfull alkoholutbildning, grundutbildning – A-cert, respektive
vidareutbildning i två grader – B-cert resp. C-cert, med ett totalt deltagarantal om ca 500 personer. LUS
generalseketerare arbetade för LUS räkning med alkoholutbildningarna. Under året har det förts
diskussioner om att det måste genomföras förändingar av certen med anledning av en förändrad
alkohollag. Förhoppningsvis innebär detta att vi kan bygga om B- och C-cert till en enda utbildning.
De sociala tillställningar som anordnats under verksamhetsåret är julfest, sommarfest och Råbiffen, alla
dessa tre för kårpresidialer, nationskuratel, AF:s utskottsförmän och heltidare på AF, KK och LUS.
Studentpaketet bestod i förra verksamhetsårets form med guide, karta, block och rabattguide.
Universitetet finansierar som tidigare de kostnader som uppstår för studentpaketet. I år var vi bättre på att
dela ut materialet (särskillt kollegieblocken) eftersom det förra året blev mycket material över.
Hälsningsgillet genomfördes både vid vår- och höstterminens start. AFKKLUS beslutade under hösten att
bryta samarbetet med Tomat och genomföra vårens Hälsningsgille själva. AF anställde en projektledare,
Gustav Lidén, som ansvarade för genomförandet av gillet. Gillet gick vid båda tillfällena bra med tillräcklig
uppslutning av utställare. Vi har utarbetat riktlinjer för vilka utställare vi tillåter på gillet. För gillet
kommande höst har vi anlitat Malin Zimmerman som projektledare. Rektor Per Eriksson har vid båda
gillena talat från AF:s västra balkong och sedan gått runt på gillet och pratat med utställarna.
AFKKLUS har under året också haft en viktig inofficiell roll i arbetet med Studentlund. Det bestämdes
tidigt på hösten att AF, KK och LUS skulle ha vardera en representant i Studentlunds styrgrupp. Från
LUS var detta Elisabeth Gehrke. Då Studentlund under året har haft en ganska löst sammanhållen
organisation blev det naturligt att AFKKLUS fick hantera många praktiska frågor. Under hösten
genomförde AFKKLUS tillsammans med LU rekryteringen av Bella Jönsson som studentkoordinator på
Lunds universitet. Tillsammans har organisationerna diskuterat studentkoordinatorns roll och uppgifter.
AFKKLUS fick också i uppgift att registrera varumärket "Studentlund" hos PRV. Detta skötte LUS, och
det är nu registrerat på organisationerna tillsammans. AFKKLUS har också varit en viktig
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förhandlingspartner i förhandlingarna med universitetet om kår- och nationsstödet.

1.8.2 SSSSSS
Sveriges storstadsstudentkårers samarbetsorganisationers samarbetsorganisation (6S) består av Stockholms
studentkårers centralorganisation (SSCO), Göteborgs förenade studentkårer (GFS) och LUS och hade 4
ordinare träffar och en extraträff under verksamhetsåret: 6-7 juli överlämningsträff i Göteborg, 23-24
oktober i Stockholm, 27–28 februari i Lund och xx-xx juni överlämningsträff i Göteborg.
Den allt överskuggande frågan som 6S har haft under året är bostadsfrågan och förberedelserna för
kampanjen "Läge för lägenheter" tillsammans med Uppsala studentkår och jagvillhabostad.nu. Naturligtvis
har obligatoriet också varit en stor fråga där vi har diskuterat olika lösningar och hur arbetet går på de
olika orterna. LUS, SSCO och GFS har alla haft ett internt arbete med att omorganisera sig själva. Här har
vi haft nytta av varandra.
Under överlämningsmötet i Göteborg diskuterades vad som hede åstadkommits tidigare under året,
bostadssituationen inför hösten och organisation. Vi gick även på Liseberg och åkte Balder. I Stockholm
deltog även jagvillhabostad.nu för att diskutera Läge för lägenheter. Vi la även upp den politiska strategin
för valrörelsen. Martin Thulin från GUS deltog under den ena dagen för att diskutera frågor som rörde
obligatoriet. Presidiet deltog även vid SSCO:s höstliga cocktailparty. I Lund diskuterades bostadsfrågan. Vi
hade besök av Lisa Gemmel från SACO Studentråd. Träffen avslutades med besök på Karneveljen och
efterföljande brunch på Lunds. Under 2010 års överlämningsmöte lades strategin upp inför deltagandet i
Almedalen och vårt seminarium där. Seminariet hölls efterföljande verksamhetsår.
I oktober åkte Elisabeth Gehrke till Stockholm för att delta i ett möte med kommunminister Mats Odell
om bostadssituationen. Mötet var välbesökt av media.

1.8.3 Göteborgs universitets studentkårer (GUS)
Samarbetet med GUS var väl nyttjat och väl fungerande under verksamhetsåret. GUSLUS möttes vid två
ordinarie träffar (en gång i Göteborg och en gång i Lund), två gånger överlämningsmöten i Göteborg och
två gånger i samband med att universitetsledningarna vid LU och GU träffades. Dessutom har GUSLUS
träffats inofficiellt i samband med andra arrangemang såsom SFSFUM.
GUS är troligen den organisation i Sverige som är mest lik LUS till organisation och uppdrag. I
obligatoriefrågan har vi haft nästan identiska situationer och haft samma krav på oss att driva frågan i
universitetsledningen. Samarbetet med GUS har varit nödvändigt för LUS i samband med
framförhandladet av kårstödet från LU. LUS har förmedlat kontakter mellan GUS vice ordförande och
Terminsräkningsföreningen för diskussioner om medlemskort och medlemshantering.
GUSLUS har benchmarkat mot varandra i stort sett i alla frågor som har hamnar i knät på
universitetsledningarna. Detta förhållande har sammanfattats i begreppet "vardagsbenchmarking". Utöver
obligatoriefrågan har autonomiproppen, studieavgifter och rättighetslistan varit stora frågor. GUSLUS har
haft återkommande diskussioner om hur man kan arbeta i en universitetsledning. LUS har via GUSLUS
propagerat för att GU ska ha universitetsledningsgympa efter lundasnitt.
GUS bedriver ett stort arbete med Regelsamlingen, GU:s motsvarighet till LU:s rättighetslistor. GUS och
GU reviderade Regelsamlingen under året. LUS bidrog med erfarenheter från revideringen av
rättighetslistan 2008. På samma sätt ska GUS hjälpa LUS i samband med revideringen av rättighetslistan
hösten 2011.

1.8.4 U21 Student Network
U21 Student Network lades ner för fem år sedan på grund av brist på engagemang. Lunds universitet
välkomnade LUS att återupprätta nätverket, vilket inte har skett.
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1.8.5 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.

1.8.6 Uppsala studentkår
Under förra verksamhetsåret inledde LUS ett samarbete med Uppsala studentkår (US) om
universitetsövergripande frågor såsom utbildningskvalitet, studenternas rättighetslista och studiesociala
frågor. Lunds universitet har ett formellt samarbete med Uppsala universitet, där forskningsstrategiska
frågor står i centrum. US och LUS har träffats med Lunds och Uppsalas universitetsledningar två gånger,
en gång i Lund och en gång i Uppsala, samt två gånger på egen hand, en gång i Lund och en gång i
Uppsala. Obligatoriets avskaffande var i fokus vid båda tillfällena. Vid besöket i Uppsala var även
bostadsfrågan på tapeten i och med försäljningen av bostadsbolaget Studentstaden i Uppsala. LUS hjälpte
Uppsala med att sprida en namninsamling i Lund om Studentstadens bevarande. Under slutet av året blev
även studieavgifter en diskuterad fråga. LUS hoppas att man under nästa år kan diskutera en uppföljning
av bostadsundersökningen med Uppsala.

1.8.7 SLU:s samlade studentkårer (SLUSS)
SLUSS har en liknande organisation som LUS och GUS. I samband med ett universitetsledningsbesök på
SLU träffades LUS och SLUSS för att diskutera gemensamma obligatoriefrågor.

1.8.8 Studentlund
LUS är inte en avtalspart i Studentlund. Bland LUS medlemskårer (under verksamhetsåret) var det också
fem (LSHS, LDK, SMH, SKH, STH) som valde att stå utanför samarbetet. Trots detta har LUS haft en
viktig roll i Studentlund. LUS har haft en representant i Studentlunds styrgrupp. LUS har deltagit i andra
arbetsgrupper i Studentlund samt delat ordförandeskapet i Studentlunds stormöten med KK. LUS äger
varumärket Studentlund tillsammans med KK och AF. LUS primära uppgift i Studentlund har varit att
upprätthålla kontakten mellan studentorganisationerna och universitetsledningen. Studentlund har varit en
viktig faktor för universitetet när det har gällt utbetalning av kår- och nationsstöd. LUS, som har lett
förhandlingarna med universitetet, har haft dialog med AFKKLUS om detta.

1.9

Rapporter från serviceverksamheterna – ej i stiftelseform

1.9.1 Lundagård
Lundagårds styrelse har sammanträtt åtta gånger under året (10/9, 12/10, 23/11, 17/12, 3/2, 10/3, 14/4
och 10/6) samt dessutom hållit ett extra styrelsemöte den 10 maj för att i egenskap av valberedning
nominera en kandidat till webbredaktör.
Under året har styrelsen fortsatt arbeta enligt de nya arbetsformer som utformades under verksamhetsåret
2008/09, där separata arbetsgrupper för tryckerifrågor, distributionsfrågor, annonsfrågor och
ekonomifrågor har arbetat mellan styrelsemötena och förberett underlag till styrelsens beslut. Det nya
arbetssättet har fungerat mycket väl och både avlastat redaktörerna administrativa uppgifter samt drivit
styrelsearbetet framåt i högre takt.
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Den centrala frågan under verksamhetsåret har gällt Lundagårds framtid för att möta utmaningar och
möjligheter i det nya livet utan kårobligatorium. Det arbetet har omfattat en grundläggande översyn av
tidningens organisation så väl som inriktning och målgrupp. Resultatet av översynen blev att Lundagård
ska vara en tidning för alla studenter vid Lunds universitet. Från och med höstens nummer är tidningen
totaldistribuerad, vilket också är ett starkt argument i den hårdnande konkurrensen på annonsmarknaden.
Dessutom når Lundagård, efter ingånget avtal med universitetet, sedan 1 januari även alla
universitetsanställda. Det innebär att Lundagård från hösten 2010 når en rekordstor upplaga.
Innehållsmässigt har den strategiska översynen också inneburit en omgörning av tidningen.
Papperstidningen kommer i fortsättningen att fokusera mer på fördjupande material och tidningen får mer
av magasinsprägel. För att anpassa formen till den nya inriktningen har en layoutmässig omgörning utförts
i form av ett examensarbete. Dessutom har en satsning på förstärkt nyhetsbevakning på webben initierats,
inklusive en grafisk omgörning av tidningens hemsida. Efter beslut av LUS ting har antalet arvoderade
redaktörer utökats med en person genom inrättande av tjänsten som webbredaktör.
Nya avtal har förhandlats fram för tryck och distribution av den omgjorda tidningen, medan ett nytt avtal
om annonsförsäljning sköts fram till det kommande verksamhetsåret för att en fullständig utvärdering av
alternativen skulle hinna slutföras.
Tack vare en kombination av höjda intäkter och kostnadskontroll har satsningarna på Lundagård kunnat
genomföras samtidigt som kostnaden per student har kunnat sänkas kraftigt efter obligatoriets
avskaffande.
Vidare har Lundagård under året firat sitt 90-årsjubileum med tårtkalas på redaktionen, stor fest i AFborgen med cirka 130 gamla och nuvarande redaktionsmedarbetare samt genom utgivningen av ett
jubileumsnummer.
Under året har styrelsen också ägnat tid och kraft åt en rättsprocess i hovrätten, sedan en annonskreatör
stämt LUS för upphovsrättsintrång efter att Lundagård publicerat ett så kallad faksimil (avbild) av en
annons för Kreditkassan. När målet behandlades i tingsrätten 2008 vann Lundagård på samtliga punkter. I
augusti 2009 meddelade hovrätten prövningstillstånd sedan motparten överklagat den friande domen.
Under verksamhetsåret har en omfattande skriftväxling skett via hovrätten. Dom meddelades först efter
verksamhetsårets utgång. Utfallet blev att Lundagård frias på samtliga punkter utom en och att LUS ska
betala 2.500 kronor i skadestånd och andra ersättningar. I skrivande stund utreds om LUS ska begära
prövningstillstånd i Högsta Domstolen, då domen berör ett område som inte tidigare prövats rättsligt och
prejudikat därmed saknas.

1.9.2 Bopoolen
BoPoolen är en Internetbaserad andrahandsbostadsförmedling, på hemsidan www.bopoolen.nu.
BoPoolen drivs av LUS som en av våra studentserviceverksamheter. Under verksamhetsåret skedde stora
förändringar i organisationen kring BoPoolen. Sommaren 2009 hade BoPoolen som vanligt en
studentarvodering, Sebastian Bay, som då gjorde sin andra sommar på BoPoolen. I slutet av sommaren
och början av hösten gjordes en grundläggande analys och utvärdering av BoPoolens organisation och
arbetsuppgifter, och ett förslag om att ersätta sommararvoderingen med en åretrunt tjänst togs fram till
BoPoolens styrgrupp. Styrgruppen biföll förslaget och finansiärerna, Lunds kommun och Lunds
universitet, höjde sina bidrag till 205 000 kronor per år och organisation. Anställningsprocessen drog
tyvärr ut tiden, men i april anställdes Anna Johansson och blev därmed LUS tredje anställd. Ett nytt avtal
skrevs under och en ny arbetsordning togs fram, där det bland annat förtydligas att BoPoolens syfte är att
informera om bostadsmarknaden och underlätta andrahandsuthyrningen, medan det opinionsbildande
arbetet i bostadsfrågor sköts av LUS presidium. BoPoolens nya tjänst är fördelad på 100 % juni-augusti,
50 % i september och maj och 20 % resterande del av året. Detta möjliggör ett kontinuerligt arbete med
analys av BoPoolens verksamhet, löpande kontakt med uthyrare och möjlighet att värva nya uthyrare
under lågsäsong och därmed grundlägga ett större utbud av bostäder inför högsäsongen på sommaren.
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BoPoolens styrgrupp har haft två stora diskussioner under verksamhetåret (förutom att ta fram ett nytt
avtal och arbetsordning): Arbetet med att motverka bedragare på hemsidan samt tvisten med bopoolen.se.
Det härjar många bedragare på BoPoolen. Framförallt råkar utländska studenter illa ut. De får
erbjudanden om lägenheter som inte finns, beskrivningar på lägenheter som inte stämmer och uppmanas
att betala in en eller flera månadshyror i förskott, till utländska konton eller via Western Union. För att
motverka detta har vi lagt in ytterligare information och varningstexter på hemsidan, framförallt på den
engelska versionen, och granskar nu alla annonser innan de läggs upp. Tvisten med bopoolen.se var en
långdragen diskussion, som påbörjades redan förra verksamhetsåret. Vi har haft kontakt med ägaren av
bopoolen.se och erbjudit oss att köpa deras domännamn, vilket de inte accepterade. Vi gick då vidare till
Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som dömer i tvister om domännamn, med argumentet att vi bland
annat äger rätten till varumärket BoPoolen. Tyvärr förlorade vi och de olika hemsidorna som verkar under
namnet bopoolen kvarstår därmed. Bopoolen.se innebär utmaningar för oss både när det gäller bättre och
mer effektiv marknadsföring för att undvika sammanblandning och bemötandet av mejl som når oss men
som inte rör vår hemsida, utan den andra.
Under 2009/2010 var bostadsbristen vid höstterminsstarten värre än någonsin och BoPoolen ökade sin
uthyrning med flera hundra rum. Mycket tyder på att bostadssituationen kommer att fortsätta vara mycket
svår under överskådlig framtid. BoPoolen fyller därmed en väldigt viktig funktion i Lund.
Utvecklingsarbetet måste fortsätta, så att den viktiga andrahandsuthyrningen i Lund kan fungera så smidigt
som möjligt.

1.9.3 Fanborgen
Som övermarskalk så är min uppgift att ta han om standaren och leda Lunds Studenters Fanborg vid
akademiska högtider, Fanborgens uppdrag har genomförts med bravur under året som gått trots att
fanborgen hade vakanta platser. Som övermarskalk så har jag försökt att visa mig mer bland nationerna
genom att bjuda in mig på möten när KK håller dem och vara behjälplig när nationerna har frågor om sin
fana och hur den skall användas vid de olika tillfällena då den används t.ex. vid begravning vilket har skett
ett antal gånger under året. Vi de akademiska högtider där presidiet har en mer framstående roll så som
rektorsuppvakningen har jag även guidat presidier i hur de ska stå och agera. Under den kommande
hösten kommer även standaren att bli renoverade för att dess skick inte skall förvärras.

1.9.4 Studentombudet
Med bakgrund av att Lunds universitets studentkårer sett ett behov av inrättning av en
studentombudsverksamhet söktes det medel från universitetet för inrättandet av en
studentombudsverksamhet. I maj 2008 tillträdes 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 har 52 stycken studenter tagit kontakt med mig under verksamhetsåret. Figuren nedan är för
att ge en bild av vad för typ av ärenden som studenterna haft. 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 har arbete mot diverse kontaktytor såsom Folkuniversitetet, HBTQ studenterna, Göteborgs
universitets studentkårer, jämställdhet- och likabehandlingskommittén, studentkårerna, Akademiska
föreningen, Kuratorskollegiet, Ledningsgruppen för likabehandling, Ledningsgruppen för jämställdhet,
Lunds kommun, Studentombudsnätverk, Samrådsgruppen, Studentprästerna, RFSL och Rådet för
breddad rekrytering skett i syfte att sprida information om tjänsten och att aktivt förbyggande arbete för
likabehandling. Diverse konferenser och föreläsningar har under året även anordnas; Normaldagen och 8
mars-firandet för att nämna två. Likaså har olika typer av informationsmaterial tagits fram (se
www.studentombud.se för mer information). Under året har Steve Student TV sänt kortare inslag om
verksamheten. Även Sydsvenskan, Skånska dagbladet, City Malmö/Lund och Lundagård har haft mindre

35

Årsredovisning 2009/2010 för Lunds universitets studentkårer, ideell förening
Organisationsnummer 845002-8371

artiklar.

1.10 Rapporter från studentrepresentanter i reglementets §§ 12
och 13
1.10.1

Universitetsstyrelsen

Verksamhetsåret 2009/2010 var LUS’ representanter i universitetsstyrelsen Ida Andersson, Lovisa
Brännstedt och Petter Forkstam. Samtliga studentrepresentanter har deltagit vid samtliga möten, med
undantag för Ida Anderssons frånvaro vid aprilmötet, denna på grund av LERU Bright Student
Conference. På samtliga möten deltog även LUS’ ordförande Christian Stråhlman, som hade närvaro- och
yttranderätt. Innan varje universitetsstyrelsemöte har representanterna haft förmöte med rektor. På dessa
möten har närvaron varierat.
Strategifrågor gällande Max IV och ESS har varit ett återkommande ärende i styrelsen. Budgetfrågor och
andra ekonomifrågor har av naturliga skäl varit aktuella vid flera av mötena och för första gången har den
nya budgetmodellen genomförts, där universitetsstyrelsen först beslutar om en resursfördelning för att
sedan besluta om en totalbudget utifrån fakulteternas/motsvarandes budgetar.
Vid varje sammanträde har styrelsen fått information om bland annat rektors beslut och en lista över
nyutnämnda professorer vid universitetet.
Av särskilt intresse ur studentsynpunkt har diskussionerna kring studieavgifter och ställning som
studentkår vid Lunds Universitet varit.
Nedan följer en kondenserad version av de delar av styrelsens verksamhet som vi tror kan vara av intresse
för LUS.
Internat 25-26 september 2009 – Snogeholms slott
Intressanta diskussionsfrågor: Halvtidsuppföljning av Lunds universitets strategiska plan 2007-2011;
Lägesrapport om organisation och finansiering av Max IV och ESS; Information och diskussion om
ranking.
Viktiga beslut:
• Beslut om säkerhetspolicy
• Styrelsen fastställer en resursfördelning för 2010 med ett underbalanserat resultatmål på 160
miljoner kronor. (OBS! Jämför resultatmålet i totalbudgeten.) Styrelsen beslutar att målet för
myndighetskapitalet ska långsiktigt vara 7 % av kostnaderna, med en tillåten variation mellan 5
och 10 %.
• Rektor tilldelas 40 miljoner för strategiska forskningssatsningar men studenterna får igenom ett
tilläggsyrkande om att rektor ska rapportera hur medlen används vid års- och delårsbokslut.
Studenternas viktigaste synpunkter: LUS’ ordförande presenterade aktuella studentfrågor; Rektor meddelar
att en revidering av den strategiska planen (med mätbara mål) kommer upp på nästa styrelsemöte.
Studenterna ställer sig kraftigt negativa då en strategisk plan inte bör revideras på grund av ny ledning.
Möte 13 november 2009 - Kemicentrum
Intressanta diskussionsfrågor: Diskussion om Lunds universitets strategiska plan, vilket främst handlar om
att rektor vill ta fram en bilaga till planen där mätbara mål definieras; Ekonomisk kvartalsrapport med
helårsprognos som pekade mot ett positivt resultat på 197 miljoner (OBS! Jämför verkligt utfall nedan.)
Viktiga beslut:
• Kompletterande beslut om resursfördelning angående vissa forskningsmedel som det inte togs
beslut om i september.
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•
•

•

Beslut om revisionsplan för 2010 (Lunds universitets internrevision) som bland annat kommer att
granska kompetensutveckling av lärare inom grundutbildningen, universitetets användning av
kursvärderingar och uppdragsutbildningen.
Beslut om förändring av innovationsverksamheten, vilket innebär att holdingbolaget och det
interna LU Innovation samorganiseras under det nya Lunds Universitets Innovationssystem AB
(LUIS) samt att en kraftig expandering av verksamheten planeras (detta ärende behandlades även
på decembermötet, men sammanfattas här).
Godkännande av ändringar i Lunds Naturvetarkårs stadga.

Studenternas viktigaste synpunkter: Studenterna kritiserade hur ärendet om innovationsverksamheten
handlagts och pekade framförallt på en bristande konsekvensanalys i underlaget.
Möte 18 december 2009 – Universitetshuset
Intressanta diskussionsfrågor: Information om lärarutbildningen vid Lunds universitet, Lägesrapport inför
avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet 1 juli 2010, Uppdragsutbildning i finanskrisens spår,
Information om projekt om hemlöshet, Högsta kvalitet - hur når man det i utbildningen?; Genomgång
och analys av sex ämnens förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder med Carl-Gustaf Andrén, f.d.
universitetskansler som på fritiden författat en rapport om hur man ekonomiskt kan planera utbildning
utifrån utbildningens, snarare än stödverksamheternas, resursbehov.
Viktiga beslut:
• Beslut att ge LUS’ ordförande fortsatt närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.
• Kompletterande beslut om resursfördelning 2010 vilket främst handlar om de strategiska
forskningsmedlen.
• HT byter myndighetskapital med den gemensamma nivån (HT får utbildningspengar mot
forskningspengar).
• 10 miljoner från lokalförsörjningsreserven ska användas till ett nytt passersystem och passerkort.
• Beslut om revidering av handlingsprogram för universitetets innovationsverksamhet.
• Beslut om att välja in rektor Per Eriksson i Stiftelsestyrelsen som beslutar om Lunds universitets
anknutna stiftelser.
• Beslut om Lunds universitets policy och strategi för en hållbar utveckling 2010 – 2011.
• Beslut om förlängning av policy för breddad rekrytering.
Studenternas viktigaste synpunkter: Studenterna yttrade sig i de flesta frågor, men hade inga särskilda
synpunkter på detta möte.
Möte 19 februari 2010 – Internationella Miljöinstitutet (IIIEE)
Intressanta diskussionsfrågor: Av de nyutnämnda professorerna är denna gång 92 % män och 8 %
kvinnor; Diskussion kring strategi för LU i förhållande till Max IV och ESS; Information om uppföljning
av Högskoleverkets lärosätesgranskning och utbildningsutvärderingar 2009 (flest ifrågasatta examensrätter
finns på Centrum för teologi och religionsvetenskap).
Viktiga beslut:
• Beslut om internrevisionens årsrapport 2009.
• Beslut om målsättningar för Campus Helsingborg (en stärkning och förtydligande av befintliga
strategier om utbyggnad).
• Beslut om Årsredovisning 2009 som visar ett positivt resultat på 451 miljoner vilket är mycket
långt över det som prognostiserats.
• Beslut om upplösande av lokalförsörjningsreserven (100 miljoner till campusutveckling, 47
miljoner till forskningsinfrastruktur/strategiska forskningssatsningar).
• Beslut om totalbudget som troligen är väl optimistisk i fråga om att universitetets resultat, som är
budgeterat till ett positivt resultat om 16 miljoner, troligen kommer att landa på en högre siffra.
• Beslut om att avskaffa internräntor inom Lunds universitet.
• Beslut om budgetunderlag för Lunds universitet avseende åren 2011-2013 (skickas till
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utbildningsdepartementet). I det står bland annat att LU vill utöka antalet studenter vid Campus
Helsingborg samt att man planerar att starta lärarutbildning och apotekarutbildning. När det gäller
forskningen önskar man forskningsresurser till det konstnärliga området. Man tar även upp
konsekvenserna av det slopade kårobligatoriet samt studenternas svårigheter att hitta bostäder.
Studenternas viktigaste synpunkter: Studenternas kommentarer till årsredovisningen kommer att skickas
till regeringen och där kritiseras bland annat det positiva resultatet på utbildningssidan (125 miljoner);
Studenterna påpekar att den totalbudget som lagts troligen är alltför optimistisk.
Möte 15 april 2010 – Universitetshuset
Intressanta diskussionsfrågor: Nyckeltal för att mäta utfall av universitetets strategiska plan; Rektor
presenterar vikten av att använda rankinglistor där nyckeltal föreslås för respektive utbildning, forskning
och samverkan med årlig uppföljning i styrelsen; Utredningen om utveckling av Universitetsplatsen;
Tvärvetenskaplig miljö- och klimatverksamhet vid Lunds Universitet.
Viktiga beslut:
• Frågan om ställning som studentkår vid Lunds Universitet.
Studenternas viktigaste synpunkter: Frågan om ställning som studentkår vid Lunds Universitet
diskuterades i två timmar. Det rådde samstämmighet i frågan kring definition om verksamhetsområde.
Styrelsen beslutade att fastställa att med verksamhetsområde avses fakultetsområden och utbildning på
forskarnivå vid hela universitetet eller inom en majoritet av områdena. Lovisa Brännstedt och Petter
Forkstam yrkade därefter att med undantag från principen om verksamhetsområden bifalla ansökan om
ställning som studentkår vid Lunds universitet för Lunds samhällsvetarkår, Lunds socialhögskolas
studentkår, Medicinska Föreningen och Vårdvetenskapliga studentkåren för en övergångsperiod om tre år.
Styrelsen avslog studenternas yrkande som reserverade sig mot besluten om avslag för ovanstående kårer
med följande reservation.
Petter Forkstam och Lovisa Brännstedt reserverar sig mot beslutet om avslag av ansökan från Medicinska
Föreningen Lund – Malmö, Vårdvetenskapliga studentkåren, Socialhögskolans studentkår och Lunds
Samhällsvetarkår med motiveringen att varken rektor eller universitetsstyrelse ska avgöra hur
studenterna väljer att organisera sig samt att verksamhetsområde inte klart är definierat i riksdagens
beslut kring kårobligatoriets avskaffande. Vi ställer oss bakom styrelsens beslut om fastställande av
verksamhetsområde men är kritiska till att ingen omställningsperiod för befintliga studentkårer medges.
Möte 18 – 19 juni 2010 – Barsebäcks golfklubb
Intressanta diskussionsfrågor: Diskussion om resursfördelning inför beslutet i september samt om
myndigheteskaptial och oförbrukade bidrag; Diskussion kring autonomipropositionen och hur universitet
ska agera utifrån den ökade frihet som föreslås; Sökandesituationen inför höstterminen 2010; Rektor
informerar om att Lunds Universitet har fått examensrätt för apotekarutbildningen och vidare om att man
även har fått rätt att förhyra studentbostäder vilket man i förlängningen hoppas ska leda till bostadsgaranti;
Universitetet är, som alltid, berett till bådadera och firar 350-årsjubileum både år 2016 och år 2018,
Studentkåren firar 150 år 2017.
Viktiga beslut:
• Ställning som studentkår vid Lunds Universitet för Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i
Malmö, Corpus Medicum och Lunds Samhällsvetarkår. Principer för prissättning av kurser och
program.
• Riskvärdering inför år 2011.
• Hanteringsordning för medel ur den nu upplösta lokalförsörjningsreserven, rektor ansvarar för
detta men skall beakta vissa principer.
• Beslut om fastställande av årsredovisning för år 2009 och utdelning för Lunds Universitets
anknutna stiftelser.
• Beslut om utseende av en studentrepresentant i revisionsutskottet (Lovisa Brännstedt väljs för
verksamhetsåret 2010/2011). Denna kommer framöver att nomineras internt bland de tre

38

Årsredovisning 2009/2010 för Lunds universitets studentkårer, ideell förening
Organisationsnummer 845002-8371

representanterna och sedan fastslås av styrelsen
Studenternas viktigaste synpunkter: Studenterna betonade vikten av realistiska budgetprognoser i
anledning av det ständigt ökande myndighetskapitalet. Vidare framhöll vi värdet av Internrevisionens
rapporter samt var tydliga när det gäller principer för studieavgifter; även om ett högt pris lockar en typ av
studenter som man gärna ser vid Lunds Universitet får man inte exkludera vissa sökgrupper.
/Ida Andersson, Lovisa Brännstedt & Petter Forkstam

1.10.2

Utvecklingsrådet

Året i Utvecklingsrådet har präglats av regeringens ambitioner att bygga om hela högskolesverige. De fem
stora propositionerna: Kvalitetsproppen, autonomiproppen, obligatorieproppen, avgiftsproppen och
lärarutbildningsproppen; har varit återkommande diskussionsobjekt. Därtill har EQ11 varit viktigt för
rådet.
Kvalitetsproppen, med ett nytt förslag till kvalitetsutvärderingssystem på HSV, kom under våren.
Systemet var inte detsamma som HSV presenterat tidigare, utan en version där innehållet ändrats drastiskt
från att vara ett processinriktat system till ett system med fokus på slutprodukten, i det här fallet
examensarbetet. HSV jobbar nu vidare med att konkretisera hur det hela ska gå till.
Christian har bland annat informerat utvecklingsrådets ledamöter om konsekvenserna av kårobligatoriets
avskaffande för lundakårerna.
Vi har varit delaktiga på strategimötena om studieavgifter och drivit att alla studenter måste behandlas lika,
något som universitetet håller med om, men man kan diskutera om de följer principen i fråga om
bostadsgaranti till betalande studenter.
Lärarutbildningen har varit ett stort frågetecken under året och frågan verkar hanteras överallt förutom i
utvecklingsrådet och dess motsvarigheter på berörda fakulteter.
Utvecklingsrådet har haft en del projekt kopplade till sig, där vi sett till att vara delaktiga som
studentrepresentanter. Exempel på dessa är VETA, examinationsprojektet, EQ11, nya
kvalitetshandlingsplanen.
Uppslutningen till utbildningskommittén har inte alltid varit den bästa men vi har försökt få input inför
mötena så gott det går.
/Jenny Pobiega

1.10.3

Biblioteksstyrelsen

Som studeranderepresentanter i styrelsen för Lunds universitetsbibliotek har under verksamhetsåret
2009/2010 Anna-Karin Gustavsson och Tobias Vemmenby tjänstgjort. Biblioteksstyrelsen har
övergripande ansvar och leder utvecklingen av Lunds universitets bibliotek (LUB). Styrelsen består av 9
ledamöter och som ordförande sitter prorektor Eva Åkesson. Biblioteksstyrelsen har under
verksamhetsåret haft 4 sammanträden.
•
•
•

Under hösten 2009 tilldelades Biblioteksdirektionen pris för sitt arbete med Open Access
tidskrifter.
Både UB och LUB kommer införa nya rutiner gällande riskanalys, vars utformning har justerats
och godkänts under verksamhetsåret.
Planeringen av projektet ”Boken i gräset” fortgår, ”Boken i gräset” kommer att bli ett museum
byggt för att offentliggöra den bokskatt som finns på UB. Museet kommer att vara förlagt på
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•
•

•
•

•
•
•

Helgonabacken i anknytning till UB.
Lunds universitet som har en av de största samlingarna av papyrus-rullar, har haft ett projekt med
att digitalisera dessa vilket nu är avslutat och genomfört.
Under hösten 2009 kom det in klagomål från studenter som fått höga skulder på försenade
böcker då de inte fått något påminnelse-email om att lånetiden hade gått ut. Detta skedde under
perioden den 11 november 2009 till den 1 december 2009 då de automatiska påminnelserna
inte fungerade på grund av en omläggning av vissa system. Situationen hanterades olika på
biblioteken, Campus Helsingborg och medicinska fakulteten beslöt att efterskänka
förseningsavgifterna medan övriga bibliotek beslöt att ta ut avgifterna. Efter att ha prövat
ärendet juridiskt har det beslutats att skyldigheten som medkommer när man lånar en bok
(dvs hålla koll på lånetiden och lämna tillbaka boken i tid) väger tyngre än biblioteket åtagande
att tillhandahålla servicen med påminnelse-email. Problemet som då kvarstår är att studenter
behandlats olika av de olika universitetsbiblioteken, detta går dock inte heller att göra något åt då
det är de bibliotek som efterskänkt avgiften som i laglig mening handlat orätt. Dock har man på
grund av detta sett över rutinerna för att undvika att man i fortsättningen riskerar att de olika
biblioteken handlar olika.
UB kommer under 2010 börja ha öppet även på söndagar.
Universitetsbiblioteket kommer att, om det går som de vill, ha en depå till sitt förfogande på
Gastelyckan, detta är dock fortfarande i planeringsfasen men inflyttning sker förhoppningsvis i
februari 2012.
UB har köpt in en stor skanningsrobot för att, som det låter, kunna skanna in sina samlingar och
på så vis skydda och tillgängliggöra dem.
Biblioteksstyrelsen har även beslutat att studenter med lässvårigheter ska kunna få en förlängd
lånetid på upp till 4 veckor.
Då stukturen på biblioteksorganisationen vid Lunds universitet uppfattas som onödigt rörig av
såväl utomstående som de som själva arbetar inom den har biblioteksstyrelsen beslutat att under
hösten 2010 ta hjälp av en utomstående konsult för att se om man kan strukturera organisationen
på ett annorlunda och mer lättöverskådligt sätt. Detta kommer bland annat att ske med hjälp av
ett inspirationsmöte med berörd konsult samt folk inom universitetet som på ett eller annat sätt
är involverade i biblioteken, detta kommer även inkludera studeranderepresentanter. Detta möte
kommer vara till för att dels få inspiration från hur man på de olika universitetsbiblioteken löser
saker och dels för att folk helt fritt ska kunna komma på nya idéer rörande en omorganisering –
brain storm helt enkelt.

1.10.4
Ledningsgruppen för likabehandling av studenter, Ledningsgruppen
för jämställdhetsarbete och Rådet för jämstäldhet och likabehandling
Universitetets centrala ledningsgrupp för Jämställdhet slogs vid årsskiftet 09/10 ihop med
ledningsgruppen för Likabehandling, och blev således en större, gemensam Ledningsgrupp för
jämställdhet och likabehandling. LUS representanter i den nya kommittén har sett positivt på denna
förändring, som lett till att jämlikhetsbegreppet breddats till att inte enbart omfatta kön (man/kvinna),
vilket tidigare varit fallet. På så sätt syns åtminstone en strävan efter att arbeta mer nyanserat med
normkritik, efter att kunna synliggöra diskriminering och trakasserier på ett mer helhetsmässigt plan,
istället för att särskilja grunderna "kön" och "alla andra". I ledningsgruppen för jämställdhet och
likabehandling har LUS rätt till 3 ordinarie representanter och 3 suppleanter. Dessutom är
studentombudet och doktorandombudet ständigt adjungerade, så studentrepresentationen har möjlighet
att vara hög och således faktiskt i hög grad påverka både processer och beslut.
Ledningsgruppen inledde sin verksamhet med en tvådagars internatutbildning, där representanter från
LUS deltog och även höll i en föreläsning om transbegreppet, något som helt tydligt kräver ännu mer
upplysning såväl inom ledningsgrupper som i universitetet i stort. Ledningsgruppen inledde även sitt
arbete genom att dela in sig i olika arbetsgrupper som hade hand om allt från metoder och morötter för
att jobba med JL-frågor till informationsspridning. Dessa grupper har träffats mellan ledningsgruppens
möten och sedan rapporterat till denna. Grupparbetet har inte varit så effektivt, vissa grupper fungerade
bra medan andra knappt träffades alls mellan mötena, och kommer förhoppningsvis att utvecklas
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ytterligare. Denna höst kommer Lunds universitets jämställdhets- och likabehandlingsplan att uppdateras,
något som denna ledningsgrupp kommer att vara involverad i.

1.10.5

Rekryteringsrådet

Ingen rapport har inkommit. En halvårsrapport återfinns i handlingarna till LUS ting 3.

1.10.6

Centrala Skyddskommittén

Ingen rapport har inkommit. En halvårsrapport återfinns i handlingarna till LUS ting 3.

1.10.7

Rådet för utbildning på forskarnivå

Rådet för utbildning på forskarnivå har t o m den 30 juni 2010 haft fem ordinarie sammanträden: 2/11,
11/12, 10/2, 14/4 samt 9/6. LUS har varit representerat vid samtliga tillfällen. Utöver LUS representanter
har även doktorandombudsmannen deltagit.
Den kanske viktigaste punkten på dagordningen har varit implementeringen av Handlingsplan för
utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet. Arbetet med implementeringen fortskrider, även om
man kunde önska att detta skedde både mer skyndsamt och med mer engagemang från områdenas
representanter. Bland viktiga punkter som behandlats kan nämnas den inventering, rapportering och
uppföljning vad gäller rutiner och riktlinjer för hantering av konflikter och klagomål som åligger
områdena. Nämnas bör också frågor kring och åtgärder beträffande internationalisering och utvärdering
av utbildning på forskarnivå samt frågor om kurser, kursmål och examination inom utbildning på
forskarnivå.
I nära anslutning till handlingsplanen har man även diskuteras ett kompetensutvecklingsprogram för
handledare inom utbildning på forskarnivå. Kompetensutvecklingsprogrammet, utarbetat vid CED, är
tänkt att vara ett komplement till den nuvarande obligatoriska handledarutbildningen vid Lunds universitet
men är, till skillnad från densamma, frivillig. En första kurs är planerad att ges under vt 2010. I
projektbeskrivningen står bl.a. att programmet skall ”medverka till att förverkliga Lunds universitets
strategiska plan, policy för kvalitetsarbete i utbildningen och handlingsplanen för kvalitetsarbete på
utbildning på forskarnivå.”
En stående punkt på dagordningen är rapport från doktorandombudsmannen. Doktorandombudsmannen
har hittills bl.a. efterfrågat rapporter om och instrument för uppföljning och implementering av den
individuella studieplanen, efterfrågat en gemensam kursdatabas och en studentportal för studerande på
forskarnivå motsvarande den som finns för studerande på grundläggande och avancerad nivå.
Särskilt viktigt under andra halvan av läsåret har varit frågor och information om genomförande och
implementering av EQ11. Stefan Lindgren från EQ11 har varit och informerat och rådet uppmanades vid
aprilmötet att komma med förslag på kvalitetsindikatorer för forskarutbildningen. En viktig fråga har varit
om EQ11 bör utvärdera kvaliteten på doktorandernas forskning, till exempel genom att titta på
avhandlingarnas kvalitet och på de artiklar som doktoranderna publicerar. Hur kvaliteten på så färska
arbeten skall utvärderas var dock fortfarande en olöst fråga och Lindgren efterfrågade input från rådet.
En ny handlingsplan för kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå skall utarbetas och börja gälla vid
årsskiftet. Denna skall samordnas med motsvarande handlingsplan på grund- och avancerad nivå. Arbetet
med denna handlingsplan kommer att vara en stor del av rådets arbete framöver. Två arbetsgrupper med
representanter från rådet för utbildning på forskarnivå, rådet för kvalitetsutveckling och LUS har satts
samman för att ta fram ett förslag till ny handlingsplan. Arbetet har fortlöpt under sommaren och
kommer att presenteras på rådets sammanträde i september.
Andra ärenden som stått på agendan har varit Högskoleverkets granskningar av utbildning på forskarnivå
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vid LU samt frågan om förekomsten av och villkoren för stipendiefinansierade doktorander. Frågan om
hur kvalitetsgranskning sker för doktorander som antas till utbildning med stipendiefinansiering har
diskuterats då dessa utbildningsplatser inte alltid ledigförklaras.
/Anna Minara Ciardi, Hanna Modin, Anja Ödman

1.10.8

Rådet för forskningsutveckling

Inget att rapportera eftersom Rådet för forskningsutveckling under verksamhetsåret inte haft några
sammanträden till vilka LUS representant kallats.
/Anna Minara Ciardi

1.10.9

Lunds kommuns studentråd

Fyra möten har hållts under höstterminen 2009 och tre under våren.
Innan varje möte har Elina kallat till förmöten med studenterna om det inte funnits ett KORK-möte
innan. Inför varje studentråd har Elina och Elisabeth varit på möten med ordförande för LKS, Tomas
Avenborg, och sekreterare Susanna Hansson för att förbereda dagordningen.
Den 1 september var huvudpunkten diskussion mellan kommunala studentrådet och tre riksdagspolitiker,
Ulf Nilsson (fp), Morgan Johansson (s) och Christine Jönsson (m).
På mötet den 13 oktober informerades det om Lunds studentkårers karneval 2010 och kommunens roll i
denna, samt en runda där Kommunstyrelsen, Tekniska-, Byggnads-, utbildning- och socialnämnden
informerade om vad de gjorde och övriga aktuella frågor.
Lunds Kommunala studentråd hölls den 17 november och handlade om ESS. På mötet diskuterades hur
ESS och kommunen samverkar. Huruvida studentbostäder kommer att byggas, en politiskt känslig fråga.
Socialnämnden informerade om hur många studenter som sökt och fått socialbidrag under sommaren
2009 och ämnet diskuterades. Elisabeth föredrog om Lunds Universitets arbete med campusprojektet
vilket diskuterades med inrikting på mötesplatser.
Mötet den 14 december fick vi möta och diskutera aktuella frågor med Rektor Per Eriksson och
Kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (m). Ämnen som väcktes var bland annat doktorandernas
anställningsvillkor och brister i trygghetssystemen på Lunds universitet. Mötesplatser för studenter i
Lund där Stanford är en förebild för Lund både som stad och mötesarena. Campusutvecklingsplanen
och ett levande Lundagård samt bostadssituationen avhandlades där man diskuterade hur man ska
jobba med få fler studenter att börja studera på vårterminen samt hur fler aktörer ska bygga
studentbostäder. Det har kommit indikationer på att studenterna mår allt sämre och det är ett område
där universitet, kommunen och regionen behöver samverka. Efter detta rapporterades det från nämnder
och studenter där bland annat frågan om studentrabatter på badhusen kom upp.
Mötet den 2 februari diskuterades Kårobligatioriet och vad som kommer att hända med AF, kårer och
nationer och vad kommunen kan hjälpa till med.
Mötet den 23 Mars handlade om studentbostadsfrågor på lokal och nationell nivå. Vi diskuterade även
den infekterade frågan om att AFB var tvungna att ändra sina adresser till stor kostnad för stiftelsen
och hyresgästerna. Gäster på mötet var bland andra AF Bostäders ombudsman Alexander Gyllensten
och Lunds kommuns lantmäterichef Jonas Andreasson.
Mötet den 8 juni var ett vikigt möte där vi tillsammans med våra gäster diskuterade studenternas hälsa.
Gäster var regionpolitiker Mats Persson (fp) och Anna-Lena Hogerud (s), företrädare för sjukvården
samt för vårdcentralen St:Lars i Lund, Studenthälsan och Projekt 6. Många förslag och idéer
diskuterades där målet var på att studenterna ska få möjligheter till att ha en bra hälsa samt att
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studenterna skulle skriva sig i Lund. Teman för diskussionerna på mötet var psykisk hälsa, sexuell
hälsa, internationella studenter och alkoholhantering.
LKS har besvarat 9 remisser via Lunds kommunala studentråd: Stadsparken, Veberöd,
Utvecklingsförslaget - Möjligheter i Lunds stadskärna, Översiktsplanen för Lunds Kommun,
Kämnärsrätten, Grönstruktur och naturvårdsplanen, Vildanden, Pålsjö/Ideon samt ESS.

1.10.10

StudentSamarbetet Öresund

SSÖ har hållt två möten under höstterminen och två möte under våren, utöver detta två möten med
styrelsen. Vi har varit vid KU life, i Kristianstad, på CBS och i Malmö. SSÖ har nu startat ett
bankkonto och en ny fin hemsida är nu lanserad under Öresundsuniversitetet (ÖU) nya hemsida
Oresund.org som nu är samlingsnamn för både ÖU och ÖSR (Öresund Science Region). Arbetet för
SSÖ under våren har kretsat kring att uppdatera SSÖ:s dokument och vi har nu både en handlingsplan
och ett måldokument. Vi har även synts utåt och skrivit en debattartikel på Sydsvenskans hemsida.
Likaså har arbetet påbörjats för att generalsekreteraren ska få en ny mer aktivt politisk roll inom SSÖ.
En stor konferens om hur Sverige skall klara kårobligatoriets avskaffande hölls i Köpenhamn den 31
oktober. Till skillnad från konferensen vt08 i LUS regi, så var fokus på studentsamverkan och temat
var hur svenska kårer kan lära av Danmark i och med ett avskaffat kårobligatorium. Ca 40
kårpresidialer och aktiva från hela landet kom.
Den av SSÖ utsedda transportgruppen har träffat Öresundskommittén (ÖK) och Öresundsuniversitetet i
Köpenhamn för att diskutera hur man bäst arbetat gentemot DSB first, Skånetrafiken och
Öresundsbrokonsortiet för att få billigare tågbiljetter för studenter över Öresund. Arbetet var ett led i
firandet av Öresundsbrons 10 års jubileum. Elina har hjälpt ÖU att ta fram ett sådant material och
KORK, som studentrabattsexperter, har lämnat synpunkter till det. Dessvärre har ÖK under hösten
funnit det orimligt att ha ett sådant arbete klart redan till höstterminen 2010 utan har fått skjuta upp
projektet till åtminstone 2011.
Campus Öresund är ett annat projekt som drivs av Öresundsuniversitetet vilket SSÖ varit med att ta fram
och arbeta för. Målbilden för SSÖ är att förenkla för studenten att läsa vid alla lärosäten i Öresund och
vara internt mobil.
Under året har SSÖ haft mycket kontakt med ÖU och vi har bland annat haft en strategidag där vi
diskuterade och gav förslag till vad som behövs för studenter i Öresund och hur vi kan arbeta tillsammans.
Rafet Sijaric och Elina Berg deltog på Öresundskommitténs Öresundsting den 28 maj där vi inför ca 300
politiker, lärosätes- och näringslivsföreträdare samt andra viktiga Öresundsmänniskor, berättade om hur
det är att vara student i Öresundsregionen samt vad som saknas. Det ledde till mycket lovord samt många
löften från politiker – både från Illmar Reepalu (s) och Jerker Svanstein (m).
SSÖ företrädare har varit på Almedalsveckan i Visby och lobbade där för att politiker, näringsliv och
universitet skulle lyssna på studenterna och hjälpa till att utveckla Öresundsregionen till en utbildnings och
utvecklingsregion. Mycket av tiden spenderade vi med att göra reklam för Öresundshuset,
Öresundsuniversitetet, och Öresund överlag. Resten av tiden networkade vi för SSÖ och
Öresundsuniversitetet samt drack rosévin.

1.10.11

Antagningsnämnden

Ingen rapport har inkommit. En halvårsrapport återfinns i handlingarna till LUS ting 3.

1.10.12

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden har haft fokus på diciplinärverksamhet. Som straffande nämnd har inga beslut fattats
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som berör studenter i stort. Som en nämnd som styrs av regler i högskoleförordningen lämpar sig heller
inte disciplinnämnden för att driva frågor. Något som dock observerats är den höga andel internationella
studenter. Detta är problematiskt men disciplinnämnden är inte rätt organ för att hantera detta.
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2 FINANSIELL REDOVISNING
2.1 Resultaträkning

Not

2009/2010

2008/2009

Medlemsavgifter
Presstöd & prenumerationer
Annonsintäkter
Övriga intäkter

568 055
1 002 441
934 313
1 683 308

555 951
611 162
1 123 124
1 385 460

Summa intäkter

4 188 116

3 675 697

-1 243 565
-1 685 511
-1 061 621
-25 875
-3 445

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

-4 020 017

-3 554 435

168 099

121 262

Ränteintäkter
Räntekostnader

9 179
-67

35 996
0

Summa finansiella poster

9 112

35 996

177 211

157 258

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader Lundagård
Personalkostnader
Rörelsens kostnader
Avskrivning av inventarier
Nedskrivning av kundfordringar

1
2

Summa kostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

3

0

0

ÅRETS RESULTAT

4

177 211

157 258
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2.2 Balansräkning

Not

2010-06-30

2009-06-30

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

5

32 305

44 200

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

6

309 000

309 000

341 305

353 200

8 330

780

85 899
0
130 290
216 189

14 143
16 408
117 096
147 646

Kassa och bank

2 375 114

1 970 601

Summa omsättningstillgångar

2 599 633

2 119 027

Summa tillgångar

2 940 938

2 472 227

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
Not

2010-06-30

2009-06-30

7
4

1 499 292
177 211

1 342 035
157 258

1 676 504

1 499 292

110 899
56 362
1 097 173

90 308
204 431
678 195

Summa kortfristiga skulder

1 264 434

972 934

Summa eget kapital och skulder

2 940 938

2 472 227

Inga
Inga

Inga
Inga

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

8
9

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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2.3 Redovisningsprinciper
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.

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

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

2.3.3 Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Avskrivningar görs enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt
nedanstående förteckning:
Datorer inköpta fr o m 2005-07-01: 3 år
Övriga inventarier: 5 år.

2.3.4 Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde enligt den så kallade först in-först ut-principen
(FIFU), och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärde är det beräknade försäljningsvärdet minskat
med beräknade kostnader för färdigställande samt beräknade försäljningskostnader. Erforderlig inkurans
görs efter individuell prövning.
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2.4 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.
2009/2010 2008/2009
Medelantalet anställda
Män
3
3
Kvinnor
4
3
Löner och andra ersättningar
Ordförande, vice ordförande och generalsekreterare
Övriga anställda

416 352
967 874

291 624
900 295

Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag

301 285

293 100

2009/2010

2008/2009

-189 011
-42 254
-43 687
-214 176
-38 097
-27 404
-17 693
-12 200
-32 221
-47 424
-32 375
-7 419
-357 660

-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

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

-1 061 621 -1 009 859
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Not 3 Skatt på årets resultat
LUS bedömes inte bedriva skattepliktig verksamhet.

Not 4

Resultat per verksamhetsgren
2009/2010

2008/2009

LUS kansli
Intäkter
Kostnader
Resultat

1 967 826
-1 865 931
101 895

1 970 343
-1 844 684
125 659

Lundagård
Intäkter
Kostnader
Resultat

2 228 254
-2 141 939
86 315

1 738 100
-1 700 316
37 784

Fanborgen
Intäkter
Kostnader
Resultat

1 216
-12 214
-10 998

3 250
-9 435
-6 185

2009/2010

2008/2009

280 902
13 980
-39 919
254 963

265 702
15 200
0
280 902

-236 702
39 919
-25 875
-222 658

-198 191
0
-38 511
-236 702

32 305

44 200

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 2010-06-30 var 287 070 kr.

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

Balanserad vinst Årets resultat
1 342 035
157 258
157 258
-157 258
177 211
1 499 292
177 211
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Not 8 Övriga skulder

2009/2010

2008/2009

Skatteskulder
Personalens källskatt
Sociala avgifter
SSÖ
Övriga skulder

4 584
23 761
28 017
0
0

0
25 602
30 289
129 233
19 307

Summa

56 362

204 431

2009/2010

2008/2009

322 665
64 725
249 188
25 500

11 388
64 725
66 000
31 250

346 099
88 996

500 000
4 833

1 097 173

678 195

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda prenumerationsavgifter
Bidrag från Stiftelsen LS:s daghem för barn
Ersättning för BoPoolen
Beräknat revisionsarvode
Ersättning från Lunds universitet för
studentombud
Övriga interimsskulder
Summa

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

2009/2010
4 188
-3 991
197
29
168
9
177

2008/2009
3676
-3516
160
-39
121
36
157

2007/2008
3189
-3075
114
-62
52
23
76

2006/2007
2844
-2805
39
-62
-23
16
-7

2005/2006
2927
-2835
92
-51
41
5
47

2007/2008
1
82
-8

2006/2007
-155
155
-6

2005/2006
5
46
-5

Årets resultat uppdelat per verksamhetsgren under 5 år

LUS kansli
Lundagård
Fanborgen

2009/2010
102
86
-11

2008/2009
126
38
-6
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2.5 Styrelsens underskrifter
Lund 2010-11-22

Christoffer Ivarsson

Henrik Johnsson

Ordförande

Vice ordförande

Erik Iveroth

Jonna Engström

Teknologkåren vid LTH

Humanistiska och Teologiska Studentkåren

Karl Lundblad

Hans Cruse

Corpus Medicum

Lunds Samhällsvetarkår

Lovisa Lindholm

Angelica Andersson

Juridiska Föreningen

Lunds Doktorandkår

Anders Rüdow-Fors

Henrik Gustafsson

LundaEkonomerna

Lunds Naturvetarkår

Min revisionsberättelse har avgivits 2010-

Maria Trönell
Godkänd revisor, Ernst & Young

52

