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Förskjutning av verksamhetsberättelser för stiftelser
Inledning
LUS är ensam huvudman för Stiftelsen Lunds studentkårs friluftsgård (org. nr.
845000-1352), här kallat Lillsjödal, samt Stiftelsen Lunds studentkårs
kreditkassa (org. nr. 845001-3555), här kallat kreditkassan. LUS utser även
styrelserepresentanter för Lunds studentkårs daghem för barn (org. nr.
845000-1337), här kallat daghemmet. Sedan 1985 har Lunds kommun tagit
över verksamheten för daghemmet, men Lillsjödal och Kreditkassan har en
nära koppling till LUS då minst en i LUS presidium har ett reserverat mandat i
stiftelsernas styrelser. För Lillsjödal utser LUGI två ledamöter och för
daghemmet utser Lunds kommun två ledamöter. Resterande ledamöter utses
av LUS. Mindre konsistoriet (rektor) utser ordförande i styrelsen för Lillsjödal
och en ordförande i styrelsen för daghemmet. LUS utser en ordförande och en
vice ordförande för Kreditkassan samt reserverar en plats i Kreditkassan åt en
av LUS styrelseledamöter.

Stiftelsernas perioder
Lillsjödals styrelse samt ordförande sitter på ett kalenderår i sänder enligt
stiftelsens stadga §6 och Lillsjösdals räkenskapsår följer kalenderår enligt
stiftelsens stadga §10. Kreditkassan ordförande väljs för två kalenderår i sänder
och vice ordförande för två verksamhetsår i sänder enligt stiftelsens stadga §6.
Två av Kreditkassans styrelseledamöter utses av LUS ting enligt samma princip
som ordförande och vice ordförande. Den ledamot från LUS styrelse som
reserveras plats i Kreditkassans styrelse har inte reglerad mandatperiod.
Daghemmets styrelse sitter på ett kalenderår i sänder.

Ändring av stiftelsers stadga
Ändring av stiftelsers stadgor sker med permutationsbeslut av kammarkollegiet
(som är en förvaltningsmyndighet under finansdepartementet) efter prövning
som kostar. Dessa ändringar sker efter principer som regleras i stiftelsernas
stadgar. Ändringsförbehåll har formulerats av kammarkollegiet, men mindre
ändringar går att besluta om som kan gå till länsstyrelsen för information efter
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tingsbeslut. En mindre ändring hade kunnat vara för vilken period år en
styrelse förvaltar stiftelsen.
För Lillsjödal finns ändringsförbehållet i stiftelsens stadga §12, som säger att
ändring i stadga sker av LUS ting med två tredjedelars majoritet. Motsvarande
lydelse finns i Kreditkassans stadga enligt §19 efter två likalydande beslut.

Verksamhetsberättelser och bokslut
Verksamhetsberättelser och bokslut för stiftelserna ska i nuläget ske efter
kalenderår vilket har bäddat för en del problem. Bland annat eftersom revisorer
i övrigt utför revision för verksamhetsår. Innebörden av att ändra åren för
stiftelserna hade blivit att den överlappande perioden antingen hade varit ett
halvår eller ett och ett halvt år.

Därmed kan LUS styrelse diskutera
● Bör LUS styrelse föreslå LUS ting att ändra stiftelsernas stadga för att
utse ledamöter efter verksamhetsår?
● Bör LUS styrelse föreslå LUS ting att ändra stiftelsernas stadga för att
låta räkenskapsåren följa LUS räkenskapsår?

Därmed föreslår jag LUS styrelse att föreslå LUS ting
att [1] för Lillsjödals, Kreditkassan och daghemmet avlägga
verksamhetsberättelser för verksamhetsår snarare än kalenderår för perioder
mellan 1 juli till och med 30 juni följande år. Detta med start 2018-07-01.
att [2] revision för verksamhet i stiftelserna sker av LUS verksamhetsrevisorer
för perioder mellan 1 juli till och med 30 juni följande år.
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I tjänsten,

Daniel Kraft
Vice ordförande
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