LUS styrelse 6 - Dagordning (100125)
1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat

2 Val av justerare
Malena Cronholm är föreslagen som justerare.

3 Val av tidsunderlättare
Caroline Boström föreslagen.

4 Justering av röstlängden
Mötet är beslutsfört om minst hälften av de valda ledamöterna (d.v.s. 5 av 10) finns på plats och minst
en ur LUS presidium är närvarande.

5 Mötets behöriga utlysande
Mötet är behörigt utlyst om kallelsen kommit minst fem vardagar i förväg. Handlingarna behöver vara
tillgängliga tre vardagar innan mötet.

6 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt
Enligt stadgan har alla som styrelsen adjungerar för enskild fråga eller helt sammanträde närvaro-,
yttrande- och yrkanderätt.

7 Fastställande av föredragningslistan
Ärende från styrelseledamot ska anmälas senast fyra vardagar innan sammanträdet. Ärende som inte
upptagits på föredragningslista till sammanträde får inte avgöras vid detta om någon styrelseledamot
motsätter sig det.

8 Föregående mötes protokoll samt beslutsuppföljning
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande

9 Meddelanden
Information. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman, Elisabeth Gehrke, Jan Roslund, Maria Chowdhury och Axel
Jönsson

10 Presidiebeslut
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

11 Valärenden
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

12 Propositionsförslag: Inträde i LUS för de kårer som står utanför
organisationen
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

13 Propositionsförslag: Ikraftträdande och tidsplan för propositionen
LUS för alla
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

14 Generalsekreterarens mandatperiod
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Hanna Gunnarsson

15 Årsredovisning 2008/09
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

16 Lundagårds utgivingstakt 2009
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

20 Övriga frågor
21 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Bilagor
8. Föregående mötes protokoll
Protokollet från möte S4 är justerat och finns på LÄNK.
Styrelsen föreslås besluta
att lägga protokollet från möte S4 till handlingarna.

Tagna beslut
S1 - att uppdra åt kommittéerna att inkomma med konkretiserad verksamhetsplan i tid till möte S2.
S2 - att uppdra åt presidiet att besluta om datum för SKA.
S2 - att pröva fallet bopoolen.se hos distributören.
S3 - att lägga fram proposition om Lundagårds budget till ting 2.
S4 - att lägga fram propositionen LUS för alla till ting 2.
S4 - att inrätta en fokusgrupp för Innovation, välja Elisabeth Gehrke till sammankallande och att
uppdra åt presidiet att välja övriga deltagare i fokusgruppen på förslag från sammankallande.
T1 - att uppdra åt styrelsen att återkomma med en konkretiserad verksamhetsplan till möte T2.
T2 - att fastställa antalet presidialer för verksamhetsåret 10/11 till 2.
T2 - att uppdra åt styrelsen att till ting 4 återkomma med ett förslag på förändringar i Lunds
universitets studentkårers reglemente utifrån beslutade stadgeändringar och i enlighet med
organisationsarbetsgruppens avsiktsförklaring.
T2 - att uppdra åt styrelsen att till ting 3 återkomma med ett förslag på tidsplan och
handläggningsordning för implementeringen av den nya organsationen.
T2 - att uppdra åt styrelsen att föra en diskussion med kårerna utanför LUS om formerna för inträde i
LUS.

9. Meddelanden
Studentombudet
Maria deltar och berättar.
Ekonomisk uppföljning - halvåret
Ekonomisk rapport från Jan Roslund bifogas. Jan kommer att föredra ärendet på mötet.
I stort sett ser det bra ut.
Rapport från Lundagård
Arbetet med nummer åtta gick synnerligen bra. Vi var färdiga klockan fem på söndag morgon – två
timmar innan deadline! Om jag räknat rätt hade vi 42 medarbetare som hjälpte till med tidningen,
nästan rekord, vilket naturligtvis extra roligt!
Lundagård fortsätter att uppärksammas i andra medier. Den här månaden har granskningen av
kurslitteratur och nyheten om att lundastudenter blir utan vaccin (Skånskans toppnyhet i pappret)
fått ett bra genomslag i andra medier. Nyheten om univerrsitetets miljonsatsning plockades upp av TT
och därefter av relevanta medier. Även nyheter om Thomanders fick uppmärksamhet. Vi har också
fått förfrågningar om att låta publicera reportage i andra tidningar. Det är både roligt och viktigt. Dels
ger det en kick för medarbetaren som står bakom artikeln, ens material räknas och att Lundagård
räknas. Dels är det viktigt för varumärket Lundagård att synas även utanför studentvärlden.
Vi har även skrivit avtal med Lundaekonomerna angående den symboliska prenumerationen. Framför
allt har vi sammanställt en enkät som ska ibladas i varje Lundagård för att få ett hum om vad deras
medlemmar vill se för tidning.
På webben slog vi under oktober månad rekord för antalet unika besökare med 9597 stycken. Det är
+1000 stycken jämfört med det tidigare rekordet! Anledningen tror vi är den nya webbsatsningen där
vi planerar för en ny nyhet varje dag samt utökade samarbeten med bland annat Sydsvenskan och
Studentlund. V.46 slog vi också veckorekordet för helt unika besökare då vi hade 3554 stycken!
Samtidigt gör vad vi kan för att se till att Tomat säljer fler annonser till webben. Den här månaden har
vi bland annat lyft upp en grafik i högerspalten på hemsidan, enligt Tomats önskemål. Vi har också

tagit fram specifik statistik över vart studenterna och hur många för att de ska ha möjlighet att locka
annonsörer i Malmö och Helsingborg. Vi har även bistått dem med aktuell webbstatistik som underlag
till deras kunder.
Arbetet med nummer nio gick bra. Vi blev lite sena på grund av många brutna deadlines, men överlag
rådde vi ihop en fin tidning. Vi sålde ungefär en helsida mindre jämfört med förra året och
försäljningen slutade på cirka 6000 mindre än förra året. På webben fortsätter vi att skörda
framgångar. Hela november visade sig bli en rekordmånad: för första gången någonsin nådde vi över
10 000-spärren med 11 443 helt unika besökare. Lundagård har numera också utgivningsbevis för
lundagard.se. Den 20 december tar webben paus tills början av nästa år. I måndags hade vi vernissage
för vår bildutställning "Årets bild". En omröstning pågår också på lundagard.se.
Liselotte har trappat upp igen och arbetar från och med den här veckan på 50 procent, medan Gustaf i
sin tur går ner från 100 till 50 procent.
/Axel Jönsson
Rapporter från kommittéer
Inga rapporter har inkommit.

Media
1. "Kårer i Stockholm och Lund får stöd", Ergo, 091118 (Christian Stråhlman)
2. Debattartikel: "Många kränker medvetet studenternas rättigheter", Lundagård,
091214 (Christian Stråhlman)
3. "Vår studentsak är er studentsak", Sydsvenskan, 091227 (Elisabeth Gehrke)
4. "Bostadsbrist även i år tror rektorn", Sydsvenskan, 100104
5. "Lunds kommun beviljar Bopoolen utökat stöd", Lunds kommun, 100113
6. "Bostadsförmedling för studenter får kraftigt ökat stöd", Sydsvenskan, 100114
7. "Mer pengar till Bopoolen", Skånskan, 100118
8. "Vräktes när hon ville flytta", Sydsvenskan, 100116 (Jan Roslund)
9. Pressmeddelande: "Lunds studenter sågar ner magnoliorna på
Universitetsplatsen", 100121 (Christian Stråhlman)
10. "Hot om nedsågning av magnoliorna i Lund", Play Rapport, 100121 (Christian
Stråhlman)
11. "Lus sågar studieavgifter OCH magnolior i Lund", Lundagård, 100121 (Christian
Stråhlman)
12. "Studenter hotar såga ner magnoliorna", Sydsvenskan, 100121 (Christian
Stråhlman)
13. "Läsarna sågar studenthot", Sydsvenskan, 100121 (Christian Stråhlman)
14. "Studentkåren sågar ner magnolior", Skånskan, 100121 (Christian Stråhlman)
15. "Studenter hotar såga ner magnolior", Lokaltidningen, 100121 (Christian
Stråhlman)
16. "Studenterna hotar magnoliorna", SR Malmö, 100121 (Christian Stråhlman)
17. "Hot om nedsågning av magnoliorna i Lund", Sydnytt, 100121 (Christian
Stråhlman)
Semester/sidouppdrag
Generalsekreteraren
091217 Kommunfullmäktigemöte (eftermiddag)
091210 Partiöverläggningar (förmiddag)
091202 HT-styrelsens AU (förmiddag)

10. Presidiebeslut
Presidiet har inte fattat några presidiebeslut
Styrelsen föreslås besluta
att lämna punkten utan åtgärd.

11. Valärenden
2 studentrepresentanter i styrgruppen för projektet Stipendiefinansierad utbildning
på forskar- och post doc-nivå (mandatperiod tom. 100831)
Rektor kommer att tillsätta ett projekt i syfte att inventera och utarbeta regler och riktlinjer för
stipendiefinansierade doktorander och post-docs. Det samlade projektresultatet ska resultera i ett
universitetsgemensamt ”regelverk” för hantering av stipendier på forskarnivå samt post doc nivå
omfattande även minsta tillåtna nivån (skälig levnadsnivå), eventuell kompletterande finansiering
för ett stipendium, maximal längd, hur stipendiefinansierade personer skall registreras vid LU samt
minsta tillåtna nivån av sociala försäkringar. Projektet ska undersöka omfattningen av
stipendiefinansiering på LU samt vilka finansiärerna är, undersöka sociala försäkringssystem för
dessa samt undersöka hur antagningen sker av stipendiefinansierade doktorander och
informationen till dem.
Styrgruppen består av representanter från fakulteterna och förvaltning. Styrgruppen leds av
vicerektor Ingalill Rahm Hallberg. LUS utser studentrepresentanter till gruppen.
Studentrepresentanten ska ha god kännedom om utbildning på forskarnivå, aktuella
doktorandfrågor och doktoranders situation.
Inkomna kandidaturer
• Anna Runemark
Jag heter Anna Runemark och är doktorand i zooekologi sedan januari 2007. Jag är ordförande för
naturvetenskapliga doktorandrådet och sitter i nämnden för utbildning på forskarnivå på NatFak och
har varit/är aktiv i ett flertal andra organ och styrelser. Jag är också med i den stipendiegrupp som
LDK tillsatt. Under 2008-2009 har jag drivit frågan om avskaffandet av stipendiefinansiering på
NatFak tillsammans med andra aktiva främst i nämnden för utbildning på forskarnivå på NatFak men
också inom NDR, och detta har nu (med lite hjälp från SVT:s uppdrag granskning) resulterat i ett
tillfälligt stopp för antagning av doktorander med sk annan finansiering till NatFak samt att man nu
utreder möjligheten att kompensera de HEC stipendiaterna så de får en högre lönenivå utan att deras
stipendier smittas. Jag är allmänt intresserad av mänskliga rättigheter och jämställdhet- och
likabehandlingsfrågor.

2 studentrepresentanter i styrgruppen för EQ11 (mandatperiod tom. 101231)
Lunds universitet kommer 2011 att genomföra en utvärdering av utbildningen på grund-,
avancerad och forskarnivå - EQ11. Utvärderingen ska vara kvalitetsfrämjande för hela Lunds
universitet. Den ska genomföras sommaren 2011. EQ11 är ett stort kvalitetsprojekt som universitetet
drar igång. Syftet är inte att vara en kontrollfunktion, utan att bidra till ökad kvalitet i
utbildningen. Utvärderingen kommer att göras av en internationell bedömargrupp. Styrgruppen
består av anställda och studenter vid universitetet som har i uppgift att utveckla metoden och
kriterierna för utvärderingen samt koordinera arbetet under ledning av en projektledare. LUS utser
studentrepresentanter till gruppen.
Projektet har kommit så långt att en första fas av planering just har avslutats. Projektledaren

Stefan Lindgren har lämnat en delrapport (bifogas) där ett förlag till form för utvärderingen
presenteras. Ännu har inga formella beslut fattas. Valärendet utlyses ändå redan nu eftersom LUS
tycker att det är av stor vikt att de valda representanterna kan sätta sig in i arbetet tidigt. Den som
blir vald till styrgruppen förväntas ha regelbunden kontakt med LUS presidium och
Utbildningskommittén.
Inkomna kandidaturer
• Jenny Pobiega
EQ11 är intressant ur flera perspektiv – dels som ett kvalitetsarbete som universitetet gör på eget
initiativ utöver högskoleverkets utvärderingar, dels som ett framåtblickande projekt som kompletterar
dessa utvärderingar, och slutligen det viktigaste enligt mig; som ett gemensamt projekt där
universitetets olika områden kan dela med sig och dra nytta av varandras styrkor och svagheter för att
stärka pedagogiken vid Lunds universitet. I en så stor organisation som Lunds universitet är det
viktigt att den erfarenhet och information som finns längst ut i verksamheten, i föreläsningssalar och i
korridorer, inte går förlorad när en enskild anställd slutar eller då en studentgrupp tar examen.
Projektet att samordna de starkaste utbildningsmiljöerna, samtidigt som man identifierar de svagare,
på en central nivå där alla kan ta del av informationen tror jag är en viktig del i att göra Lunds
universitet konkurrenskraftigt i framtiden. Det finns många yngre högskolor som tvingats utveckla
och strukturera sin pedagogik mer än oss eftersom de inte lever på sitt rykte som gammalt och välkänt
universitet. Lund kommer att behöva skärpa till sin verksamhet om vi ska kunna rekrytera studenter
från olika bakgrund och från olika länder i framtiden med studieavgifter och en (antagligen)
konjunktur på uppgång. Jag sitter just nu som ordförande för samhällsvetarkåren, där jag började
som studentrepresentant i min institutionsstyrelse (pedagogik). Jag har varit ordförande för
utbildningsutskottet på min kår, och där har mitt intresse för kvalitetsfrågor väckts. Som
pedagogikstudent tycker jag naturligtvis att detta kvalitetsarbete är spännande och det resultat jag
skulle vilja se av EQ11 är något väldigt konkret, något som kan vara användbart för lärare och
studenter framöver, och inte en dammig rapport som enbart läses av de som varit med och skrivit den.
Jag vill sitta i styrgruppen eftersom jag tror att jag kan tillföra studenternas perspektiv såväl som ett
pedagogiskt perspektiv. Det här året sitter jag även i LUS utbildningskommitté och i utvecklingsrådet,
båda på central nivå och på samhällsvetenskapliga fakulteten. Jag hoppas kunna koppla styrgruppens
arbete till alla dessa instanser och dra nytta av mina erfarenheter i de olika sammanhangen för att
EQ11 ska göra skillnad för studenterna. Studenterna ska märka att EQ11 genomförs, men framförallt
ska konsekvenserna märkas.
• Christian Stråhlman
Jag har varit engagerad i EQ11-projektet från början. Först som ordförande för utbildningskommittén
2008/09, därefter som LUS ordförande och ledamot i ledningsgruppen på LU. Tillsammans med
utbildningskommittén har jag haft samtal med Stefan Lindgren (projektledare) om projektet. Jag ska i
styrgruppen verka för att EQ11 blir ett kvalitetsutvecklande projekt (inget kontrollerande projekt). Jag
vill också att studentinflytandet blir centralt. Det är inte bara en lokal fråga den här gången, utan jag
vill engagera studenter i bedömargruppen såväl från något annat universitet i Sverige som något
universitet i Europa.
• Michael Rubsamen

1 studentrepresentant i styrgruppen för projektet Språkpolicy för Lunds universitet
(mandatperiod tom. 100831)
I och med att Sverige har fått en språklag sedan 1 juli 2009 har det allmänna en skyldighet att tillse
att svenskan används och utvecklas (SFS 2009:600, 6 §). Lunds universitet, varandes en svensk
myndighet, måste förhålla sig till detta. Därför kommer rektor att tillsätta ett projekt med uppgift
att ta fram en språkpolicy för Lunds universitet. Projektet leds av Eva Wiberg (HT) och Lars-Olof
Delsing (nordiska språk). LUS utser en studentrepresentant i styrgruppen.

Inkomna nomineringar
• Magnus Roslund

12. Propositionsförslag: Inträde i LUS för de kårer som står utanför
organisationen
Styrelsen har fått ett uppdrag av tinget att diskutera med utanförkårerna har de kan bli medlemmar i
LUS. Detta måste diskuteras eftersom vi samtidigt är inne i en omorganisation. Varken LUS eller
utanförkårerna vill sitta med Svarte Petter om den nya organisationen inte skulle gå igenom tinget i en
andra läsning.
I organisationsarbetsgruppen (som styrelsen tillsatte på möte 1) har man diskuterat detta. Förslaget
därifrån är att man erbjuder utanförkårerna ett villkorat medlemskap. Villkoret är att de får möjlighet
att gå ur organisationen om en stadgeändring i andra läsningen inte passerar tinget. Fördelarna med
detta är att vi kan ta in utanförkårerna som medlemmar redan från den 1 juli 2010, vilket underlättar
genomförandet och lättar på LUS ekonomi (fler medlemskårer som delar på kostnaderna för LUS).
Vi garanterar dem dessutom att de får delta i arbetet med verksamhetsplan och budget, samt sitta
med i valberedningen. Detta för att övergången in i den nya organisationen ska bli så smärtfri som
möjligt.
Vi vill lägga fram denna proposition till ting 3.
Styrelsen föreslås besluta
att lägga fram propositionen Inträde i LUS för de kårer som står utanför organisationen för tinget.
*****
Former för inträde i LUS för de kårer som står utanför organisationen
Bakgrund

LUS ting beslutade 2009-12-07 att bifalla propositionen LUS för alla. Propositionen innehöll ett
förslag till en ny stadga för LUS. Målet med propositionen och organisationsförändringen är att skapa
ett LUS som är attraktivt för alla kårer vid Lunds universitet efter obligatoriets avskaffande. LUS ting
beslutade i propositionen om stadgeändringar i första läsningen. Man beslutade också att uppdra åt
styrelsen att återkomma med förslag på reglemente samt föra en diskussion med kårerna utanför LUS
om formerna för inträde i organisationen.
LUS stadga anger följande om inräde i LUS:
Rätt till medlemskap i LUS har organisation vid Lunds universitet, vilken är studerandekår enligt
förordning (SFS 1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet. Tinget
har att bevilja en inträdesansökan från sådan kår om beslutet är fattat av kårens högsta beslutande
församling. [3.1]
LUS vill att kårerna som inte är medlemmar - Teknologkåren vid LTH [TLTH], Juridiska föreningen
[JF], Flygskolekåren [Flyg] och Lundaekonomernas studentkår [LE] - ska bli medlemmar i LUS till
verksamhetsåret 2010/11. Det finns dock ett berättigat intresse hos dessa kårer att inte bli medlemmar

om det inte finns garantier för att den nya organisationen genomförs under verksamhetsåret 2010/11.
LUS ting kan tidigast besluta om stadgan i en andra läsning i september 2010.
LUS ting kommer på ting 3 0910 besluta om en tidsplan för ikraftträdande av den nya organisationen.
Alla kårer kommer att inbjudas att delta i diskussionerna om denna.

Förslag

Kårerna utanför LUS ges möjlighet att ingå ett villkorat medlemskap i LUS från och med 1 juli 2010.
Villkoret består i att LUS garanterar att medlemskapet kan brytas omedelbart ifall LUS ting inte
godkänner propositionen LUS för alla i en andra läsning. Om LUS ting beslutar att bifalla
propositionen i en andra läsning permanentas medlemskapet. Om LUS ting inte godkänner
stadgeändringarna kan kårerna begära att medlemskapet ska annulleras. Kårerna ska fram till den tid
LUS ting behandlar stadgeändringarna delta i LUS verksamhet på samma villkor som nuvarande
medlemskårer.
Dessa föreskrifter gäller enbart för de kårer som idag står utanför LUS - TLTH, JF, Flyg och LE - och
enbart om dessa kårer begär inträde i LUS senast 15 mars 2010. Villkorat medlemskap kan enbart
tillämpas t.o.m. 31 december 2010.
Kårerna ska ges möjlighet att delta i arbetet med att ta fram verksamhetsplan och budget för 2010/11.
Kårerna ska ges möjlighet att adjungera en representant vardera i LUS valberedning.
Tinget föreslås besluta
att besluta om Former för inträde i LUS för de kårer som står utanför organisationen enligt ovan.
*****

13. Propositionsförslag: Ikraftträdande och tidsplan för propositionen
"LUS för alla"
Styrelsen har fått ett uppdrag från tinget att presentera en tidsplan för implementeringen av den nya
organisationen. Nedan är ett förslag till en tidsplan. Styrelsen bör diskutera om det är rimligt.

Allt bygger på att vi kan ändra vår organisation den 1 januari 2011. Resten är bara övergångsregler.

Styrelsen föreslås besluta
att lägga fram propositionen Inträde i LUS för de kårer som står utanför organisationen för tinget.
*****
Ikraftträdande och implementering av propositionen LUS för alla
Detta förslag förutsätter att LUS ting beslutar om stadgeändringarna i propositionen "LUS för alla"
under hösten 2010.

Bakgrund

LUS ting beslutade 2009-12-07 att bifalla propositionen LUS för alla. Propositionen innehöll ett
förslag till en ny stadga för LUS. Målet med propositionen och organisationsförändringen är att skapa
ett LUS som är attraktivt för alla kårer vid Lunds universitet efter obligatoriets avskaffande. LUS ting
beslutade i propositionen om stadgeändringar i första läsningen. Man beslutade också att uppdra åt
styrelsen att återkomma med förslag på reglemente samt presentera en tidsplan för implementeringen
av den nya organisationen.
LUS ting kan tidigast besluta om stadgan i en andra läsning i september 2010. Detta är en
förutsättning för denna tidsplan.
För att förändringen av LUS organisation ska ske smidigt måste övergångsregler beslutas redan nu.
LUS styrelse önskar att implementeringen ska ske utan att verksamheten och det politiska arbetet
skadas.

Föreslagen tidslinje

2010
januari
februari
mars

april

maj

- Styrelsens organisationsarbetsgrupp börjar ta fram ett nytt reglemente.
- Utanförkårerna begär inträde i LUS.
- Ting 3
• Beslut om denna tidsplan.
• Beslut om att utanförkårerna kan få villkorade medlemskap.
- Valting I
• Presidium utses för hela 2010/11.
• Kommittéordföranden utses för ht2010.
- Ett seminarium hålls där vi diskuterar det framtida visionsdokumentet.
- Ting 4
• Beslut om nytt reglemente.
• Beslut om verksamhetsplan och reglemente för hela verksamhetsåret 2010/11.
- Kårernas valfullmäktigen
• Kårerna utser tingsledamöter och nominerar styrelseledamöter för ht2010.
- Valting II
• Studentrepresentanter väljs för hela 2010/11.
• LUS styrelse väljs för ht2010.

juni
juli

- Nytt verksamhetsår.
- Utanförkårerna blir medlemmar i LUS.
- Presidie och styrelse tillträder.

augusti
- Ting 1
• Ändringar i LUS stadga beslutas i en andra läsning.
• Val av valberedningens ordförande
oktober - Valberedningen påbörjar rekrytering av ny styrelse.
november - Medlemskårerna utser nya tingsledamöter.
- Ting 2
december
• Val av LUS styrelse för vt2011
• Beslut om visionsdokument
2011
- Stadga och reglemente träder i kraft.
januari
- LUS styrelse och ting tillträder.
- Åsiktsdokumentet upphör.
september

- Komittéerna upphör.
- Visionsprogrammet börjar gälla.

Förslag

LUS ting föreslås besluta:
att (1) ändringar i stadgan beslutas i andra läsning på ting 1 i september eller oktober 2010.
att (2) ändringar i stadga och reglemente, med nedan angivna undantag, träder i kraft 2011-01-01.
att (3) samtliga av tinget och styrelsen förrättade val till externa poster fortsätter att gälla med tidigare
beslutade mandatperioder efter 2011-01-01.
att (4) LUS presidium, valberedning, revisorer och tingspresidium samt Lundagårds redaktörer och
styrelse fortsätter sina mandatperioder efter 2011-01-01.
att (5) tingsledamöterna entledigas 2010-12-31. Medlemskårerna ska under hösten välja en
tingsledamot och suppleant för mandatperioden 110101-110630.
att (6) LUS styrelse entledigas den 2010-12-31.
att (7) LUS ting på sitt första möte hösten 2010 ska besluta hur många ledamöter styrelsen ska ha
under perioden 110101-110630, samt deras ansvarsområden. Valberedningen utlyser och valbereder
styrelsens ledamöter till ting 2, då beslut fattas.
att (8) LUS kommittéer upphör 2010-12-31.
att (9) verksamhetsplan och budget för LUS verksamhetsåret 2010/11 fortsätter att gälla fram till
2011-06-30.
att (10) uppdra åt LUS styrelse att, tillsammans med relevanta delar av organisationen, arbeta fram
ett visionsprogram med målet att det ska beslutas av tinget hösten 2010 och ikraftträdande
2011-01-01.
att (11) åsiktsprogrammet upphör att gälla 2010-12-31. LUS ting kan dock besluta att förlänga
åsiktsprogrammets giltighetstid ifall ett visionsprogram inte har kommit på plats innan detta datum.
*****

14. Generalsekreterarens mandatperiod
Övergripande frågeställning: Hur nära presidiet ska GS arbeta?
Två alternativ

1/7-30/6

1/1-30/12

Presidiet och GS har samma
mandatperiod – alla kårheltidare i
Lund tillträder och avgår vid samma
tidpunkt

Presidiet och GS har olika
mandatperioder och överlappar varandra,
jämför med nationernas överlappande
kuratel.

Fördelar

En enda överlämning görs under
sommaren, för både presidiet och GS

GS kan ha en egen överlämning och bara
koncentrera sig på GS-saker (samma gäller
för presidiet).

Gemensam mandatperiod möjliggör för
presidiet och GS att arbeta som ett
En tydligare uppdelning mellan vad som är
team
GS-saker och presidiesaker kan göras,
oberoende av vem som sitter på vilka
Möjligt att välja ett presidium och en poster.
GS som kompletterar varandra, och
vars förutsättningar att arbeta bra ihop GS kan ge stabilitet på LUS kansli och
är de bästa från början.
överbrygga klyftan mellan två presidier,
samt hjälpa till med överlämningen mellan
Presidiet och GS sitter på samma
två presidier.
kunskaper efter en gemensam
överlämning och kan dela upp
arbetsuppgifter mellan sig redan från
början.
Nackdelar

En stor del av den viktiga kunskap som Svårare att anpassa uppdelningen av
finns om LUS kansli och löpande
arbetsuppgifter mellan GS och
verksamheter går förlorad samtidigt, presidiet beroende på vem som sitter var
om alla mandatperioder byts samtidigt. och olika personers intressen/kunskaper/
önskemål
Kortare tid att arbeta ihop sig som ett team
om ett presidium och en GS bara arbetar
en termin ihop.
Lättare att göra överlämning under
sommaren än under julledigheten (?)

15. Årsredovisning 2008/09
Årsredovisning för 2007/2008 har sammanställts och kan läggas fram till ting 3. Detta fordrar dock
godkännande och underskrifter av LUS styrelse. Styrelsen föreslås besluta att fastställa
årsredovisningen.
Styrelsen föreslås besluta
att godkänna årsredoviningen för verksamhetsåret 2008/09.

16. Lundagårds utgivningstakt
Enligt LUS reglemente ska styrelsen årligen besluta om hur många nummer Lundagård ska utkomma
med under året. Då inget har förändrats föreslås en oförändrad utgivningstakt.
Styrelsen föreslås besluta
att Lundagård ska utkomma med nio nummer under 2009.

