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Yttrande över förslag på ny stadga för Lunds studentkårers karneval
Härmed inkommer Lunds universitets studentkårers (hädanefter LUS) styrelse
med sitt yttrande över förslaget på ny stadga för Lunds studentkårers karneval
(hädanefter Lundakarnevalen).
Inledning
Inledningsvis vill LUS styrelse berömma stadgegruppen för det gedigna arbete
som gjorts. Stadgan är i stort väldigt bra. Vi vill förtydliga att vår ingångsvinkel
har i detta arbete varit att titta på de mer byråkratiska aspekterna (formalia) och
en analys vad den nya stadgan får för konsekvenser för LUS. Vi har, av hänsyn
till huvudmännen, valt att i så hög utsträckning de varit möjligt valt att inte
kommentera på de frågor som stadgegruppen ställt i sitt förslag.
Vill även förtydliga att Cecilia Skoug inte deltog i varken vår diskussion eller vårt
beslut om yttrandet då hon som bekant sitter i stadgegruppen som representant
för huvudmännen.
Relationen mellan LUS och Lundakarnevalen
Tidigt under hösten antog LUS ting en ny stadga för LUS. I såväl den tidigare
stadgan för LUS som den nu gällande regleras det att Lundakarnevalen ska ses
som en del av LUS verksamhet (se sida 13-14 kapitel 12). Då detta gjordes så
sent som i höstas uppfattar LUS styrelse det som att huvudmännen, som var
med och tog beslutet, vill se en koppling mellan organisationerna. Detta gör att
vi vill lyfta två funderingar. Den första, och mest springande punkt, är vad detta
får för konsekvenser för LUS om huvudmännen för Lundakarnevalen inte är
ekonomiskt och juridiskt ansvariga? Den tolkning vi gör, med den skrivelse som
huvudmän valt att använda i LUS stadga, är att det är LUS som är ekonomiskt
och juridiskt ansvarig. Den andra funderingen gäller §8.2 stadgeändringar där
stadgegruppen föreslår att stryka kopplingen till LUS. Detta finner vi märkligt
med den tydliga koppling som huvudmännen har valt att ha kvar i LUS stadga.
Då LUS styrelse tolkar att det finns en koppling mellan organisationerna och att
vi i enlighet med ovan beskrivna tolkning är LUS som är ekonomiskt och
juridiskt ansvarig vill vi se ett krav på auktoriserad revisor. Dels för att försäkra
oss om att god redovisningssed följs och dels för att det är det som är gällande
för LUS övriga verksamhet.
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LUS styrelse föreslår följande:
att

stadgegruppen tar ovanstående i beaktande och vi ser gärna ett skriftligt
bemötande av de ovanstående frågorna samt

att

det stadgas att Lundakarnevalen ska ha en auktoriserad revisor.

Formuleringar kring huvudmannaskapet
Stadgegruppen har valt att använda formuleringen ”Huvudmän för
Lundakarnevalen är de erkända studentkårer vid Lunds universitet som så
önskar”. Formellt så är inte studentkårerna ”erkända” av Lunds universitet utan
de ”erhåller studentkårsstatus”. Vi tycker också att formuleringen ”som så
önskar” är något missvisande, då vi menar att det bör vara ett aktivt val att vara
huvudman och frågan som bör besvaras är huruvida den enskilda kåren avser att
vara huvudman eller inte. För att möjliggöra det är vårt förslag att det åligger
karnevalsorganets ordförande att ställa frågan till de studentkårer som erhållit
studentkårsstatus. Därför föreslår vi att lydelsen i §1.3 ändras och den föreslagna
ändringen får också konsekvenser för §2.2.
LUS styrelse föreslår följande:
att

i hela stadgan konsekvensändra ”erkända studentkårer” till ”studentkårer
som erhållit studentkårsstatus”,

att

ersätta ”Huvudmän för Lundakarnevalen är de erkända studentkårer vid
Lunds universitet som så önskar” i §1.3 med ”Huvudmän för
Lundakarnevalen är de studentkårer som erhållit studentkårsstatus vid
Lunds universitet och i samband med karnevalsorganets beslut om att
arrangera en karneval meddelar huruvida de avser att vara huvudmän
eller inte”,

att

stryka första meningen i andra stycket i §2.2,

att

ersätta ”önskar” med ”avser” i §2.2 samt

att

lägga till i §2.3 ”Det åligger karnevalsorganets ordförande att inför beslut
om att arrangera Lundakarnevalen fråga samtliga studentkårer som
erhållit studentkårsstatus vid Lunds universitet om de avser att vara
huvudmän.”.
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Karnevalskommittéens sammansättning
LUS styrelse förstår inte varför stadgegruppen har lagt till ”inskrivna som” i §3.2
sista stycke och föreslår därför att det stryks. Stadgegruppen föreslår även att det
ska vara möjligt för karnevalsorganet att göra undantag från kravet att vara
student vid Lunds universitet. Det LUS styrelse önskar då är en förklaring om
hur undantagsprocessen ska gå till. Framförallt anser vi att det är viktigt att det
säkerställs en fullgod berednings- och demokratiprocess samt ett tydliggörande
avseende huruvida det åsyftar ett generellt undantag eller om undantaget gäller
på individnivå.
LUS styrelse föreslår följande:
att

”inskrivna som” stryks i §3.2 samt

att

ett fördyligande till hur undantagsprocessen görs med ovanstående
frågor i beaktande.

Valberedningen
LUS styrelse föreslår att det förtydligas att ordförande och de resterande
ledamöterna nomineras av huvudmännen. Det för att undvika förvirring då det
är tydligt vem som äger nomineringsrätt till de övriga tre posterna. LUS styrelse
vill också uppmärksamma stadgegruppen på att §4.6 och §4.9 står i strid med
varandra och att detta behöver justeras.
LUS styrelse föreslår följande:
att

lägga till ”varav ordförande och tre ledamöter nominerade av enskild
huvudman” i §4.2 samt

att

§4.9 behöver justeras så det fungerar med §4.6.

Avslutningsvis
LUS styrelse vill återigen understryka att vi anser att stadgan i stort är bra. Dock
behöver den korrekturläsas och konsekvensjusteras så att det stämmer med
förkortningar.

LUS styrelse genom,
Oskar Styf
Ordförande

Sebastian Persson
Vice ordförande
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