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Konkretisering av verksamhetsplanen 17/18, avsnitt ”Internt”
Följande text är ett förslag på konkretisering av verksamhetsplanen för 17/18
gällande avsnittet ”Internt”. Förslaget är författat av en arbetsgrupp under
styrelsen bestående av Martin Hansen, Anders Lundqvist Persson och
Madelene Lehander.
Bevaka och följa upp den tillsättning och de organisationsförändringar
som gjorts inom LUS kansli för att säkerställa bästa möjliga
implementering
Att överse arbetet med såväl den omgjorda administrationstjänsten som det
långvariga vikariatet kräver ett långsiktigt perspektiv. För styrelsen innebär det
att det finns ett behov av insatser under det löpande arbetet, men också en bra
grogrund för organisationens att nästkommande verksamhetsår fortsätta
förbättra kansliet.
För administrationstjänsten innebär det, likt den övergripande punkten i
verksamhetsplanen, att ett fortlöpande utvärderingsarbete och vägledande
insatser genomförs under verksamhetsåret. Det innebär också ett behov av en
grundligare utvärdering med rekommendationer till nästkommande
verksamhetsår.
För studentombudet innebär det löpande utvärderingsarbete
Därför åligger det styrelsen
… att ta fram en handlingsplan för kompetenshöjande insatser för LUS
administratör,
… att genom presidiet löpande bevaka LUS administratörs och
Studentombudets arbete, samt regelbundet följa upp tjänsterna med avseende
på behov,
… att genomföra en grundlig utvärdering av den nya administrativa tjänsten
inför nästkommande verksamhetsår.
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Verka för att LUS kanslimiljö ska bli mer välkomnande och informativ
Styrelsen ser hur LUS, stiftelseverksamheterna och Studentombudets närmiljö
på AF-borgen, ”Svåningen”, idag inte är optimerade för studenter som
behöver besöka dessa. Då de besökande studenterna ibland har ärenden av
känslig eller svårare karaktär så är det viktigt att dessa känner sig välkomna till
kontoren. En central faktor för ett mer välkomnande kansli är den faktiska
kontorsmiljön och styrelsen ska därför arbeta under det kommande året med
en förbättring av denne.
För att åstadkomma detta ska styrelsen 17/18 utvärdera vilka
förbättringsåtgärder som kan implementeras i relation till LUS kansli.
Därför åligger det styrelsen
… att undersöka närmiljön till LUS, stiftelseverksamheterna och
Studentombudet och kartlägga eventuella förbättringsmöjligheter.
… att i samarbete med administratören och Studentombudet jobba för att
miljön verkar välkomnande för eventuella besökande studenter.

Fortsätta arbetet med studentrepresentantshanboken enligt framtagen
projektplan
LUS styrelse 16/17 inledde ett arbete med att ta fram en
studentrepresentantshandbok enligt verksamhetsplanen. Denna handbok ska
fungera som ett stöd för de studentrepresentanter som är valda under LUS för
att bidra till ett bättre studentinflytande överlag. Handboken ska även fungera
som inspiration för de LUS-anslutna kårerna i Lund i deras egna arbete med
studentrepresentation.
Arbetet har utgått ifrån en två-åring projektplan som utformades under
föregående år och i det arbetet har en enkät utformats som skickats ut till
samtliga studentrepresentanter på LUS. Styrelsen 17/18 har som förhoppning
att fortsätta arbetet där det avslutades föregående år med förhoppning att ro
kalaset i hamn.
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Därför åligger det styrelsen
… att sammanställa det underlag till studentrepresentantshandboken som finns
idag.
… att fortsätta arbetet med studentrepresentantshandboken utifrån
projektplanen.

Utifrån uppföljning och utvärdering fortsätta arbetet med
studentrepresentantsnätverk inom LUS
Styrelsen ser hur studentrepresentantsnärverken fortfarande är unga inslag i
LUS verksamhet och i stort behov av en utvärdering gällande såväl form som
funktion. För att ge goda förutsättningar för utvärdering ser styrelsen hur en
större, regelbunden kontinuitet i nätverkens sammanträden är av extra stor vikt
under verksamhetsåret.
Därför åligger det styrelsen
… att implementera en kontinuitet i nätverkens sammanträden.
… att efter halva verksamhetsåret utvärdera formen för nätverkens
sammanträden.
… att i slutet av verksamhetsåret göra en grundlig utvärdering av huruvida
nätverken uppfyller sitt syfte, samt om de fungerar tillfredsställande eller ej.
I tjänsten,
Martin Hansen
Ordförande
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