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Inrättande av styrdokument Medel för studentsamverkan
I LUS äskanden inför 2019 har ett äskande förändrats efter dialog med
planeringsavdelningen. Stycket som ändrats lyder:
Medel till studentsamverkan
Tidigare har LUS äskat för profilkläder till studenter som årligen reser som
delegation till Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) fullmäktigesammanträde
för vilken åtta av Lunds nio studentkårer är medlemmar. Medel som avsatts
till profilkläderna har skett genom att LUS förvaltat medel öronmärkta till
andra studenters (studentorganisationers) engagemang. Efterfrågan för medel
till enskilda satsningar och engagemang bland studentorganisationer har ökat
där LUS spelat en aktiv roll eftersom medel som avsatts till projekt förankrats
med LUS. Med en förändring genom att lägga medel inom ramen för LUS
äskande, behöver Lunds universitet inte avsätta medel till enskilda satsningar
och engagemang. Medel till studentsamverkan skulle då kunna avsättas genom
beslut av LUS styrelse efter äskande från studenter. Om medel avsätts för
studentsamverkan behöver detta äskande följas upp och utvärderas.

För detta äskande anses 100 000 kr vara den lägre gränsen för vad Lunds
universitet vill avsätta, vilket hade varit en lämplig summa att testa
verksamheten med.

Fördelar- och nackdelar med förslaget går att diskutera. Ett sätt att motivera
verksamheten är att det hade gynnat studentlivet i stort. En nackdel hade
inneburit den administration som tillkommit, som i monetära medel motsvarar
cirka 2% av LUS totala omsättning. Möjlighet att bokföra projekt finns i LUS
kontoplan som fastställdes 2014-06-18.
Därmed kan styrelsen föreslå LUS ting
att [1] anta styrdokumentet Medel för studentsamverkan.
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att [2] föreslå LUS ting att i LUS kanslis budget lägga till konto “5981
‘Samverkansmedel’” med 100 000 kr i, både som intäkt och utgift.

I tjänsten,
Daniel Kraft
Vice ordförande
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