Årsredovisning 2011/2012

Lunds universitets studentkårer

Förord
Detta är årsredovisningen för Lunds universitets studentkårer för det verksamhetsår som löpte från 1 juli
2011 till 30 juni 2012. Berättelsens olika delar är skrivna av respektive studentrepresentant samt av LUS
vald ordförande eller motsvarande för varje utskott eller fokusgrupp. Övriga texter är skrivna av LUS
Generalpresidium.
Verksamhetsberättelsen inleds med listor på LUS förtroendevalda, anställda och arvoderade, liksom
redogörelser för tingets och styrelsens verksamhet.
Följande delar behandlar LUS olika sammarbeten, de av serviceverksamheterna som inte är i stiftelseform
och därmed har sina egna verksamhetsberättelser, och slutligen rapporter från studentrepresentanter i
organ som enligt reglementet ska avlägga rapport.
Sist i årsberättelsen finns årets ekonomiska uppgifter, med resultaträkning, balansräkning och
redovisningsprinciper.
Trevlig läsning!

Simon Wetterling

Emma Jungmark

Christian Lindgren

Ordförande 2011/2012

Vice ordförande 2011/2012

Generalsekreterare 2011/2012
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1

Verksamhetsberättelse

1.1

Medlemmar

Christian Lindgren
Under perioden 2011-07-01 – 2012-06-30 har följande studentkårer vid Lunds universitet varit
medlemmar i Lunds universitets studentkårer:
Corpus Medicum (CM)
Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lund (HTS)
Juridiska Föreningen i Lund (JF)
Lundaekonomernas studentkår (LE)
Lunds doktorandkår (LDK)
Lunds naturvetarkår (LUNA)
Samhällsveratkåren vid Lunds universitet (SAM)
Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö (SKFM)
Teknologkåren vid LTH (TLTH)
Under verksamhetsåret har inget förändrats gällande LUS medlemmar. Det finns dock en del osäkerheter
kring Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö, efter att de inte lämnat in en fullgod
årsredovisning till Lunds universitet.

1.2

Förtroendevalda

Christian Lindgren
LUS har under verksamhetsåret haft ca 200 poster att tillsätta i olika styrelser, organ och arbetsgrupper.
Vid årsskiftet kom flertalet universitetscentrala organ att tas bort respektive nya kom att instiftas som en
konsekvens av den nya arbetsordningen.
Mandatperioden är 2011-07-01 – 2012-06-30 där inget annat anges.

1.2.1

Interna poster

1.2.1.1

Generalpresidium

Ordförande och Vice ordförande utgör tillsammans LUS Presidium.
Ordförande
Vice ordförande
Generalsekreterare
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1.2.1.2

Lunds universitets studentkårer

Styrelse

Vid årsskiftet fick Josefin ett attraktivt jobberbjudande och valde således att träda tillbaka och släppa fram
en annan kandidat till styrelseposten.
LUS presidium sitter per automatik i LUS styrelse.
Ordförande
Vice ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

1.2.1.3

Suppleant

(2012-06-11 – 2012-06-30)
(2012-06-11 – 2012-06-30)

Henrik Jonsson
Caroline Boström
Christian Lindgren
Johan Svantesson Sjöberg

(2011-07-01 – 2012-01-12)
(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2011-07-01 – 2012-06-30)

Filip Alexis
Elisabeth Gehrke
Henrik Ullstad
Johan Svantesson Sjöberg
Miran Crnalic
Charlotte Rönnbäck
Hanna Gunnarsson
Johan Danielsson

(2011-07-01 – 2012-03-22)

Tidningen Lundagård

Redaktör
Biträdande redaktör
Webbredaktör

3

Johan Samuelsson
Lisa Persson

Fanborgen

Övermarskalk
Fanbärare

1.2.1.7

(2011-12-06 – 2012-01-11)

Tingspresiduim

Mötesordförande
Mötesordförande
Vice mötesordförande
Mötessekreterare

1.2.1.6

Maria Trönell
Mattias Olsson

Verksamhetsrevisor

Ordinarie

1.2.1.5

(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2011-07-01 – 2011-12-31)

Ekonomisk revisor

Ordinarie
Suppleant

1.2.1.4

Simon Wetterling
Emma Jungmark
Hanna Gunnarsson
Josefin Persson
Karl Lundblad
Nicolai Slotte
Oskar Arnström
Vilhelm Hultgren

Ida Ölmedal
Max Jedeur-Palmgren
Jacob Hederos
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Styrelseordförande
Styrelseledamot

1.2.1.8

(2011-09-21 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2011-07-01 – 2011-12-31)
(2011-09-21 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-06-30)

Nikolas Pięta Theofanous

(2011-12-06 – 2012-06-30)

Tova Bennet
Peter Fransson
Hanna Gunnarsson
Paul Birch
Susanna Hansson
Ulrika af Sillén

(2011-07-01 – 2012-12-31)
(2012-01-01 – 2012-06-30)
(2011-07-01 – 2012-04-18)
(2011-12-06 – 2012-06-30)

Valberedning

Valberedningsordförande

1.2.1.9

Victor Herzegh
Gabriel Persson
Hanna Gunnarsson
Jacob Hederos
Joe-Philipp Kassem
Jonas Klarin
Max Jedeur-Palmgren
Simon Davidsson

BoPoolens styrgrupp

Ordförande
Ordförande
Ledamot
Ledamot, Lunds kommun
Ledamot, Lunds universitet

1.2.1.10 Campus Helsingborgs Studentkommitté
Ordförande

Marjorie Spangler

(2011-09-16 – 2012-06-30)

1.2.2

Företrädare/funktionärer i stiftelser

1.2.2.1

Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet (Folkuniversitetet syd)

Styrelseledamot

Anders Wigren
Hanna Gunnarsson
Jenny Pobiega
Petter Forkstam
Göran Larsson

Verksamhetsrevisor

1.2.2.2

Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn (Daghemmet)

Styrelseledamot

Ellen Sunneskär
Hanna Gunnarsson
Hans Cruse
Johan Olsson
Martina Båtelson
Nikolas Pięta Theofanous
Maria Trönell

Ekonomisk revisor
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(2011-07-01 – 2011-12-31)
(2011-07-01 – 2012-04-18)
(2011-07-01 – 2012-01-02)
(2012-03-01 – 2012-06-30)
(2012-03-01 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-06-30)
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1.2.2.3

Stiftelsen Lunds Studentkårs Friluftsgård (Lillsjödal)

Styrelseledamot

Ekonomisk revisor

1.2.2.4

Lunds universitets studentkårer

Christian Lindgren
Elina Berg
Hanna Gunnarsson
Maria Trönell

(2012-03-01 – 2012-06-30)
(2011-07-01 – 2012-02-29)
(2011-07-01 – 2012-04-18)

Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa (Kreditkassan)

Ordförande
Vice ordförande
Styrelseledamot

Ekonomisk revisor

Saman Abdul Sattar
Caroline Boström
Christoffer Ivarsson
Emelie Idemyr
Simon Wetterling
Vilhelm Hultgren
Maria Trönell

(2012-03-01 – 2012-06-30)
(2011-07-01 – 2011-12-31)
(2011-07-01 – 2011-12-31)
(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2012-01-01 – 2012-06-30)

1.2.3

Externa poster vid Lunds universitet centralt

1.2.3.1

Antagningsnämnden

Ledamot

1.2.3.2

Caroline Boström
Damon Tojjar

Arbetsmiljöhögskolan

Ledamot

1.2.3.3

Vakant

Botaniska trädgårdens styrelse

Styrelseledamot

1.2.3.4

Centrala skyddskommittén

Ledamot

Emma Jungmark
Teresia Olsson
Mårten Ihd

Suppleant

1.2.3.5

(2011-12-06 – 2012-06-30)
(2012-03-01 – 2012-06-30)

Disciplinnämnden

Ledamot

Kristoffer Danielsson
Simon Niklasson
Erik Dahlén
Erik Holmberg

Suppleant

1.2.3.6

Kim Berndt

(2011-12-06 – 2012-06-30)

Examensnämnden

Nedlagd 2011-12-31 i och med nya arbetsordningen.
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Ledamot

1.2.3.7

Christian Stråhlman

IAM styrgrupp

Ledamot

1.2.3.8

Vakant

Interpol

Nedlagd 2011-12-31 i och med nya arbetsordningen.
Ledamot

1.2.3.9

Edward Linderoth-Olson
Emma Heikensten
Hans Isaksson

Kultur- och museiverksamheten vid Lunds universitet

Instiftad 2012-01-01 i och med nya arbetsordningen.
Styrelseledamot

Elin Simmesgård
Lorraine Jonis

(2011-12-06 – 2012-06-30)
(2011-12-06 – 2012-06-30)

1.2.3.10 Körcentrum Syds styrelse
Styrelseledamot

Vakant

1.2.3.11 Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling
Ledamot

Emma Jungmark
Sebastian Persson
Teresia Olsson
Martina Båtelson
Oskar Lundgren

Suppleant

(2011-12-06 – 2012-06-30)
(2011-12-06 – 2012-06-30)
(2012-03-01 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-06-30)

1.2.3.12 Lunds universitets innovationssystem AB (LUIS)
Styrelseledamot

Petter Forkstam

1.2.3.13 Medicinskt Lasrecentrum vid Lunds Universitet
Ledamot

Vakant

1.2.3.14 Musikrådet
Ledamot

Torvald Larsson

1.2.3.15 Referensgruppen för studieadministrativa system
Ledamot
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1.2.3.16 Referensgruppen för tillgänglighetsarbete
Ledamot

Martina Båtelson

1.2.3.17 Referensgruppen till LU 350
Ledamot

Vakant

1.2.3.18 Rekryteringsrådet
Nedlagd 2011-12-31 i och med nya arbetsordningen.
Ledamot

Ludvig Foghammar

1.2.3.19 Rådet för forskningsinfrastruktur
Nedlagd 2011-12-31 i och med nya arbetsordningen.
Ledamot

Vakant

1.2.3.20 Rådet för forskningsutveckling
Nedlagd 2011-12-31 i och med nya arbetsordningen.
Ledamot

Vakant

1.2.3.21 Rådet för IT och informationssystem/SAMit
Omformad 2012-01-01 i och med nya arbetsordningen.
Ledamot

Petter Söderlund

1.2.3.22 Rådet för utbildning på forskningsnivå
Nedlagd 2011-12-31 i och med nya arbetsordningen.
Ledamot

Hanna Modin
Lovisa Brännstedt

1.2.3.23 Skissernas museum
Styrelseledamot

Elisabeth Gehrke

1.2.3.24 Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet (Gerdahallen)
Styrelseledamot

Suppleant
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Damon Tojjar
Eva Frisendahl
Peter Haraldsson
Lina Bodestad
Omar Khalil
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1.2.3.25 Studenthälsans rådgivande grupp
Ledamot

Emma Jungmark
Mostafa Al Jaberi
Teresia Olsson

(2011-12-06 – 2012-06-30)
(2011-12-06 – 2012-06-30)

1.2.3.26 Styrelsen för Lunds universitets bibliotek (LUB)
Omformad 2012-01-01 i och med nya arbetsordningen.
Styrelseledamot

Elin Simmesgård
Linnéa Rodin
Petter Forkstam

(2012-01-01 – 2012-06-30)

1.2.3.27 Styrelsen för Lunds universitets historiska museum (LUHM)
Styrelseledamot

Jarle Kalberg
Lovisa Brännstedt

(2011-12-06 – 2012-06-30)

1.2.3.28 Styrgrupp för Pufendorfinstitutet
Ledamot

Emelie Hult

1.2.3.29 Säkerhetsrådet
Ledamot

Ludvig Foghammar

1.2.3.30 Universitetets särskilda verksamheter (USV)
Instiftad 2012-01-01 i och med nya arbetsordningen.
Styrelseledamot

Elena Zukauskaite
Karolina Mothander
Teresia Olsson

(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2012-01-01 – 2012-06-30)
(2012-01-01 – 2012-06-30)

1.2.3.31 Universitetsgemensam forskningsnämnd
Instiftad 2012-01-01 i och med nya arbetsordningen.
Ledamot

Marianne Granbom
Rikard Wellander

(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2012-03-01 – 2012-06-30)

1.2.3.32 Universitetsgemensam utbildningsnämnd
Instiftad 2012-01-01 i och med nya arbetsordningen.
Ledamot
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Lovisa Brännstedt
Tora Törnqvist
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(2012-01-01 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2012-03-20 – 2012-06-30)
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1.2.3.33 Universitetskollegiet
Instiftad 2012-01-01 i och med nya arbetsordningen. Tinget fastslog att var kår har exklusiv
nomineringsrätt till vars en plats i kollegiet, undantaget Lunds doktorandkår som har två. Utöver dessa
mandat har tinget möjlighet att välja ytterligare två ledamöter. Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i
Malmö inkom inte med en kandidat, varpå tinget ansåg kåren ha försatt sin chans att med exklusiv
kandidat vara representerad i organet istället valdes ytterligare en fri kandidat in.
Ledamot, CM
Ledamot, HTS
Ledamot, HTS
Ledamot, JF
Ledamot, JF
Ledamot, LE
Ledamot, LDK
Ledamot, LDK
Ledamot, LUNA
Ledamot, SAM
Ledamot, TLTH
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Karl Lundblad
Hannah Maria Skoglund
Sam Leissner
Martin Andersen
Johan Samuelsson
Lisa Persson
Michael Rübsamen
Johan Genberg
Karolina Mothander
Nicolai Slotte
Edward Linderoth-Olson
Christoffer Ivarsson
Emma Jungmark
Simon Wetterling

(2012-03-01 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-03-27)
(2012-03-28 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-03-27)
(2012-03-28 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2012-03-01 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2012-03-07 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2012-01-19 – 2012-06-30)

1.2.3.34 Universitetsstyrelsen
Ledamot

Christian Stråhlman
Elisabeth Gehrke
Kristoffer Danielsson

1.2.3.35 Utvecklingsrådet
Nedlagd 2011-12-31 i och med nya arbetsordningen.
Ledamot

Edward Linderoth-Olson
Emma Heikensten
Hans Isaksson

1.2.4

Externa poster vid Lunds universitet i Helsingborg och Helsingborgs Stad

1.2.4.1

Campus Helsingborgs styrelse

Styrelseledamot

1.2.4.2

(2011-09-16 – 2012-06-30)

Campus Helsingborgs husstyrelse

Styrelseledamot
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Pär-Ola Nilsson
Mathilda Welin Brook
Marjorie Spangler

Annika Persson
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Liv Askblad
Marjorie Spangler

1.2.4.3

Plattformen

Ledamot

1.2.4.4

Mathilda Welin Brook

Studentbostadsnätverket

Ledamot

Vakant

1.2.5

Övriga externa permanenta poster

1.2.5.1

CSN samverkan

Ledamot

1.2.5.2

Teresia Olsson

Lunds Kommunala studentråd

Ledamot

Suppleant

1.2.5.3

Suppleant

1.2.5.4

(2011-12-06 – 2012-06-30)
(2011-12-06 – 2012-06-30)

Ellen Svensson
Ellinor Schüler
Martina Båtelson

(2011-01-01 – 2011-12-31)
(2012-01-19 – 2012-06-30)
(2012-03-01 – 2012-06-30)

Anja Nylander
Emma Jungmark

(2011-12-06 – 2012-06-30)
(2011-12-06 – 2012-06-30)

Region Skånes studentråd

Ledamot
Suppleant

StudentSamarbetet Öresund (SSÖ)

Generalsekreterare
Ledamot
Suppleant

TT

Annica Blomberg
Emma Jungmark
Julia Henriksson
Nikolas Pieta Theofanous
Pär-Ola Nilsson
Mostafa Al Jaberi
Nicolai Slotte

P6:s styrelse

Styrelseledamot

1.2.5.5

(2012-03-01 – 2012-06-30)

NS

CL

Vakant
Malin Ek
Ludvig Foghammar

MS

SL

SP

VH

JS

LP

(2011-12-06 – 2012-06-30)
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1.2.6

Arbetsgrupper eller liknande inrättade vid Lunds universitet

1.2.6.1

Nämnd för ämneslärarutbildning

Instiftad 2012-01-01 i och med nya arbetsordningen. Val av representanter till nämnden har delegerats.

1.3

Av LUS avlönad eller arvoderad personal

Christian Lindgren
Perioden för avlöning eller arvodering avser 2011-07-01 – 2012-06-30 där inget annat anges.

1.3.1

Arvoderade

Ordförande
Vice ordförande
Generalsekreterare
Lundagårds redaktör
Lundagårds biträdande redaktör
Lundagårds webbredaktör

1.3.2

Simon Wetterling
Emma Jungmark
Christian Lindgren
Ida Ölmedal
Max Jedeur-Palmgren
Jacob Hederos

Anställda

Akutboendet solens ansvarige
BoPoolens projektledare
BoPoolens projektledare
Ekonomi och studentserviceansvarig
Studentombud
Studentombud

1.4

Lovisa Nelsson
Peter Fransson
Tova Bennet
Jan Roslund
Catharina Andersson
Maria Chowdhury

(2011-??-?? – 2011-??-??)
(2012-01-01 – 2012-06-30)
(2011-07-01 – 2012-01-31)
(2012-03-01 – 2012-04-05)
(2011-07-01 – 2011-09-16)

Tingets verksamhet

Christian Lindgren och Emma Jungmark
Tinget sammanträdde 8 gånger under året, varav 2 ting var valting och 1 ting var extrainkallat ting. Det
extrainkallade tinget behandlade valärenden till den universitetsgemensamma utbildningsnämnden och
den universitetsgemensamma forskningsnämnden.
Tinget har hållt protokollförda möten följande datum: 2011-10-31 (T2), 2011-12-05 (T3), 2012-01-19 (T4),
2012-03-01 (T5), 2012-03-20 (XT1), 2012-04-16 (VT1), 2012-05-10 (VT2) och 2012-06-11 (T7).
Följande datum har tingets ledamöter kallats till möte, men sammanträdet blivit inställt: 2011-09-21 (T1)
och 2012-05-28 (T6).

1.4.1

Propositioner

Tinget beslöt
T2

11

2011-10-31

om inrättande av fokusgrupp för utredning av Lunds universitets
särskilda verksamheter, USV.

TT

NS

CL

MS

SL

SP

VH

JS

LP

Ideell förening

845002-8371

T4
T5

2012-01-19
2012-03-01

T7

2012-06-11

1.4.2

om inrättande av fokusgrupp för Studenternas rättighetslista.
om inrättande av fokusgrupp för skapandet av kommunala önskelistor.
om byte av sammankallande i fokusgrupp.
om inrättande av fokusgrupp: Högskolestiftelsegruppen.
om inrättande av fokusgrupp: Lärosätessammanslagningsgruppen
om förlängt uppdrag för Högskolestiftelsegruppen.
om verksamhetsplan 12/13
om budget 12/13
om skrivelse till Lunds universitet angående översyn av dokumentet
Riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och dess
studenter.

Motioner

Inga motioner har inkommit till tinget under verksamhetsåret.

1.4.3

Interpellationer och misstroenden

Inga interpellationer eller misstroenden har ställts i tinget under verksamhetsåret.

1.4.4

Årsredovisningar

Tinget beslöt
T7

1.4.5

2012-06-11

om godkännande av årsredovisningen för 10/11.

Tingets diskussioner

Tinget lät diskutera
T4

2012-01-19

T5

2012-03-01

1.4.6

kring projektplanen för "Fokusgruppen för finjustering av
styrdokument".
kring ansvarsfrihet för styrelsen 10/11.
kring påverkan på tidningen Lundagård av Metro Student Magazine.
kring tillsättande av studentrepresentanter i Körcentrum Syd.

Tingets beslut

Tinget beslöt
T2

TT

NS

2011-10-31

CL

MS

om inrättande av fokusgruppen "Utredning av Lunds universitets
särskilda verksamheter, USV" med Simon Wetterling som
sammankallande. Fokusgruppen ska upphöra 2012-06-30.
om inrättande av fokusgruppen "Studenternas rättighetslista" med
Emma Jungmark som sammankallande. Fokusgruppen ska
upphöra 120630.
om inrättande av fokusgruppen "Skapande av kommunala
önskelistor" med Emma Jungmark som sammankallande.
Fokusgruppen ska upphöra 2012-06-30.

SL

SP

VH

JS

LP
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1.4.7

T3

2011-12-05

T4

2012-01-19

T5

2012-03-01

T7

2012-06-11

Lunds universitets studentkårer

om inrättande av fokusgruppen "Stadgerevidering" med Simon
Wetterling som sammankallande. Fokusgruppen ska upphöra
120630.
om protokollsnotering: På nästkommande sammanträde skall tinget
justera protokollet från Valting 1 VT11.
att varje kår får exklusiv nomineringsrätt till varsin plats i
Universitetskollegiet och att LUS styrelse får exklusiv
nomineringsrätt till ytterligare ett (1) mandat, plus att
doktorandkåren får exklusiv nomineringsrätt till ytterligare ett (1)
mandat med en tidsfrist till 2012-03-01. Mandat som inte har blivit
nominerade till innan detta datum tillsätts med fri nominering.
om komplettering av årsredovisningen 10/11 samt åläggande av
översyn av LUS ekonomiska rutiner.
att LUS styrelse under verksamhetsåret 12/13 ska bestå av sju (7)
personer inklusive LUS presidium.
om byte av sammankallande i fokusgruppen för utredning av USV.
Ny sammankallande är Karolina Mothander.
om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 10/11.
om inrättande av fokusgruppen "Högskolestiftelsegruppen" med Karl
Lundblad som sammankallande. Fokusgruppen ska upphöra
2012-06-30.
om inrättande av fokusgruppen "Lärosätessammanslagningsgruppen"
med Anja Nylander som sammankallande. Fokusgruppen ska
upphöra 2012-06-30.
om förlängt uppdrag för fokusgruppen Högskolestiftelsegruppen till
2012-12-31.
om förlängt uppdrag för fokusgruppen "Översyn av LUS
styrdokument" till 2012-12-31.
om utökat uppdrag för fokusgruppen "Översyn av LUS
styrdokument": Uppdraget utökas med uppgiften att skriva ut
Generalsekreteraren ur styrdokumenten.
om verksamhetsplan 12/13.
om budget 12/13.
om bordläggande av frågan om hur stor andel av LUS medlemsavgift
som Lundagård får ta i anspråk för 12/13 samt anteckning om att
detta beslut ämnas tas på nästa ting.
om skrivelse till Lunds universitet angående översyn av dokumentet
Riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och dess
studenter.
om ändring av LUS reglemente: "Dekanråd" byts mot "Rektors
ledningsråd" på alla förekommande ställen i dokumentet.

Tingets val

Tinget beslöt

13

TT

NS

CL

MS

SL

SP

VH

JS

LP

Ideell förening

TT

845002-8371

T2

2011-10-31

T3

2011-12-05

NS

CL

MS

att välja Jacob Hederos och Max Jedeur-Palmgren till ledamöter av
Lundagårds styrelse 2011-11-01 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Jarle Kalberg som studentrepresentant i styrelsen för
Lunds universitets historiska museum för perioden 2011-12-06 –
2012-06-30.
att fyllnadsvälja Elin Simmesgård och Lorraine Jonis som
studentrepresentanter i styrelsen för kultur- och museiverksamhet
vid Lunds universitet för perioden 2011-12-06 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Paul Birch som studentrepresentant i BoPoolens
styrgrupp för perioden 2011-12-06 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Johan Danielsson som suppleant i Fanborgen för
perioden 2011-12-06 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Emma Jungmark och Mostafa Al Jaberi som
studentrepresentant i Studenthälsans rådgivande grupp för
perioden 2011-12-06 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Mostafa Al Jaberi och Nicolai Slotte som suppleanter
i Lunds Kommunala Studentråd för perioden 2011-12-06 –
2012-06-30.
att välja Emma Heikensten som studentrepresentant i den
universitetsgemensamma utbildningsnämnden för perioden
2012-01-01 – 2012-06-30, samt att vakantsätta övriga två platser.
att fyllnadsvälja Lina Bodestad som suppleant i Gerdahallens styrelse
enligt yrkandet för perioden 2011-12-06 – 2012-06-30, samt att
hänföra till LUS styrelse att bestämma till vilken ordinarie plats
hon är suppleant, efter diskussion med sittande ordinarie
representanter.
att välja Hans Cruse och Hanna Gunnarsson som styrelseledamöter i
Lunds studentkårs daghem för barn för perioden 2012-01-01 –
2012-12-31.
att välja Hanna Gunnarsson och Elina Berg som styrelseledamöter i
Lunds studentkårs friluftsgård, Lillsjödal, för perioden 2012-01-01
– 2012-12-31.
att fyllnadsvälja Vilhelm Hultgren till styrelseledamot i Lunds
studentkårs kreditkassa för perioden 2012-01-01 – 2012-12-31.
att fyllnadsvälja Nikolas Pieta Theofanous till valberedningens
ordförande för perioden 2011-12-06 fram till första tinget på
hösten 2012.
att fyllnadsvälja Mattias Olsson till suppleant till LUS ekonomiska
revisor för perioden 2011-12-06 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Emma Jungmark som studentrepresentant i centrala
skyddskommittén för perioden 2011-12-06 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Erik Dahlén till suppleant i disciplinnämnden för
perioden 2011-12-06 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Emma Jungmark och Sebastian Persson som
studentrepresentanter i ledningsgruppen för jämställdhet och
likabehandling för perioden 2011-12-06 – 2012-06-30.

SL

SP

VH

JS

LP
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15

2012-01-19
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att välja Emma Jungmark och Simon Wetterling som
studentrepresentanter i rektors ledningsråd för perioden
2012-01-01 – 2012-12-31.
att välja Elin Simmesgård till studentrepresentant i styrelsen för
Lunds universitets bibliotek för perioden 2012-01-01 –
2012-06-30.
att välja Teresia Olsson och Karolina Mothander som
studentrepresentanter i styrelsen för Lunds universitets särskilda
verksamheter för perioden 2012-01-01 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Ludvig Foghammar som suppleant i
Studentsamarbetet Öresund för perioden 2011-12-06 –
2012-06-30.
att fyllnadsvälja Anja Nylander (ledamot) och Emma Jungmark
(suppleant) till Regionala studentrådet för perioden 2011-12-06 –
2012-06-30.
att fyllnadsvälja Lovisa Brännstedt till ledamot av
universitetsgemensamma utbildningsnämnden för perioden
2012-01-20 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Simon Davidsson och Joe-Philipp Kassem till
ledamöter av Lundagårds styrelse för perioden 2012-01-20 –
2012-06-30.
att fyllnadsvälja Marianne Granbom till ledamot av
universitetsgemensamma forskningsnämnden för perioden
2012-01-20 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Linnéa Rodin och Petter Forkstam till ledamöter i
styrelsen för Lunds universitets bibliotek för perioden 2012-01-20
– 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Hanna Gunnarsson till ledamot av LUS styrelse för
perioden 2012-01-20 – 2012-06-30.
att välja Hannah Maria Skoglund, Lisa Persson, Karolina Mothander,
Nicolai Slotte, Simon Wetterling, Emma Jungmark, Martin
Andersen, Edward Linderoth-Olson och Johan Genberg till
ledamöter av Universitetskollegiet för perioden 2012-01-20 –
2012-06-30.
att välja Ellinor Schüler till ledamot av P6:s styrelse för perioden
2012-01-19 – 2012-06-30.
att välja Caroline Boström (ordinarie) och Christian Lindgren (vice)
till mötesordförande för tinget för perioden 2012-01-20 –
2012-06-30.
att välja Nicolas Pieta Theofanous till ledamot av styrelsen för Lunds
studentkårs daghem för barn för perioden 2012-01-20 –
2012-12-31.
att välja Simon Wetterling till ledamot av styrelsen för Lunds
studentkårs kreditkassa. PERIOD??

TT

NS

CL

MS

SL

SP

VH

JS

LP

Ideell förening

T5

TT

NS

845002-8371

att fyllnadsvälja Oskar Lundgren till suppleant i ledningsgruppen för
jämställdhet och likabehandling för perioden 2012-01-20 –
2012-06-30.
att fyllnadsvälja Elena Zukauskaite till ledamot av styrelsen för
universitetets särskilda verksamheter för perioden 2012-01-20 –
2012-06-30.
att vakantsätta resterande poster tillsvidare.
att fyllnadsvälja Rikard Wellander till ledamot av
universitetsgemensamma forskningsnämnden för perioden
2012-03-01 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Michael Rübsamen till ledamot av
universitetskollegiet för perioden 2012-03-01 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Liv Askblad till ledamot av Campus Helsingborgs
husstyrelse för perioden 2012-03-01 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Liv Askblad till ledamot av Campus Helsingborgs
HMS-kommitté för perioden 2012-03-01 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Karl Lundblad till ledamot av universitetskollegiet för
perioden 2012-03-01 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Omar Khalil till suppleant i Gerdahallens styrelse för
perioden 2012-03-01 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Christian Lindgren till ledamot av styrelsen för
Stiftelsen Lunds studentkårs friluftsgård Lillsjödal för perioden
2012-03-01 – 2012-12-31.
att fyllnadsvälja Mårten Ihd till suppleant i Centrala skyddskommittén
för perioden 2012-03-01 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Martina Båtelson till suppleant i ledningsgruppen för
jämställdhet och likabehandling för perioden 2012-03-01 –
2012-06-30.
att fyllnadsvälja Martina Båtelson till ledamot av referensgruppen för
tillgänglighetsarbete för perioden 2012-03-01 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Martina Båtelson till suppleant i styrelsen för Projekt
Sex för perioden 2012-03-01 – 2012-06-30.
att fyllnadsvälja Martina Båtelson och Johan Olsson till ledamöter av
styrelsen för Stiftelsen Lunds studentkårs daghem för barn för
perioden 2012-03-01 – 2012-12-31.
att fyllnadsvälja Maria Trönell till ekonomisk revisor för Stiftelsen
Lunds studentkårs kreditkassa för perioden 2012-03-01 –
2012-12-31.
att fyllnadsvälja Maria Trönell till ekonomisk revisor för Stiftelsen
Lunds studentkårs friluftsgård Lillsjödal för perioden 2012-03-01
– 2012-12-31.
att fyllnadsvälja Maria Trönell till ekonomisk revisor för Stiftelsen
Lunds studentkårs daghem för barn för perioden 2012-03-01 –
2012-12-31.

2012-03-01

CL

MS

SL

SP

VH

JS

LP
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att fyllnadsvälja Caroline Boström till vice ordförande för Stiftelsen
Lunds studentkårs kreditkassa för perioden 2012-03-01 –
2012-12-31.
att vakantsätta samtliga ej tillsatta poster i klump.
att välja Tora Törnqvist till den universitetsgemensamma
utbildningsnämnden för perioden 2012-03-21 – 2012-06-30.
att välja Rikard Wellander till den universitetsgemensamma
forskningsnämnden för perioden 2012-03-21 – 2012-06-30.
att vakantsätta posten som generalsekreterare tillsvidare.
att välja Tora Törnquist till LUS ordförande för perioden 2012-07-01
– 2013-06-30.
att välja Nicolai Slotte till LUS vice ordförande för perioden
2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Christian Lindgren, Marjorie Spangler, Vilhelm Hultgren,
Sebastian Persson och Sam Leissner till ledamöter i LUS styrelse
för perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Marjorie Spangler till ordförande för Campus Helsingborgs
Studentkommitté för perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Caroline Boström (ordinarie) och Simon Wetterling
(suppleant) till mötesordförande för LUS ting för perioden
2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Simon Niklasson (ordinarie), Anders Törnqvist (ordinarie),
Kajsa Nilsson (suppleant) och Erik Holmberg (suppleant) till
ledamöter av Disciplinnämnden för perioden 2012-07-01 –
2013-06-30.
att välja Angelica Andersson, Elisabeth Gehrke och Pär-Ola Nilsson
till ledamöter av Universitetsstyrelsen för perioden 2012-07-01 –
2013-06-30.
att välja Hampus Holmer, Karolina Mothander och Simon
Davidsson till ledamöter av Lundagårds styrelse för perioden
2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Maria Trönell till LUS ekonomiska revisor för
verksamhetsåret 12/13.
att välja Simon Wetterling till LUS verksamhetsrevisor för
verksamhetsåret 12/13.
att välja Hanna Gunnarsson till Lundagårds styrelseordförande för
perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Henrik Ullstad (ordinarie), Karolina Mothander (ordinarie),
Johan Danielsson (ordinarie), Johan Sjöberg (ordinarie), Henrik
Jonsson (suppleant) och Simon Wetterling (suppleant) till
ledamöter av fanborgen för perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Filip Alexis till övermarskalk för fanborgen för perioden
2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Paul Birch till ledamot av BoPoolens styrgrupp för perioden
2012-07-01 – 2013-06-30.

TT

NS

CL

MS

SL

SP

VH

JS

LP

Ideell förening

845002-8371

att välja Caroline Boström, Simon Wetterling och Anders Törnkvist
till ledamöter av antagningsnämnden för perioden 2012-07-01 –
2013-06-30.
att välja Elin Simmesgård, Anders Törnkvist och Henrik Jonsson till
ledamöter av biblioteksstyrelsen för perioden 2012-07-01 –
2013-06-30.
att välja Karolina Mothander till ledamot av Botaniska trädgårdens
styrelse för perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Mårten Ihd till ledamot av Centrala skyddskommittén för
perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Elin Simmesgård och Lorraine Jonis till ledamöter av Kulturoch museiverksamhetens styrelse för perioden 2012-07-01 –
2013-06-30.
att välja Sebastian Persson (ordinarie), Gurbet Peker (ordinarie), Betül
Cetinkaya (ordinarie) och Henrik Jonsson (suppleant) till
ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling för perioden
2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Johanna Leonard till ledamot av bolagsstyrelsen för LUIS för
perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Ellen Sunneskär till ledamot av Pufendorfinstitutets styrelse
för perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Oetter Söderlund till ledamot av SAMit för perioden
2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Niclas Svensson till ledamot av säkerhetsrådet för perioden
2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Marianne Granbom, Rikard Wellander och Helena
Christianson till ledamöter av den universitetsgemensamma
forskningsnämnden för perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Elena Zukauskaite till ledamot av USV:s styrelse för perioden
2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Simon Wetterling, Hannah Maria Skoglund och Ulrikke Voss
till ledamöter av den universitetsgemensamma
utbildningsnämnden för perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Emilia Nilsson, Sara Fredriksson och Marjorie Spangler till
ledamöter av styrelsen för Campus Helsingborg för perioden
2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Emilia Nilsson till ledamot av husstyrelsen för Campus
Helsingborg för perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Johanna Leonard (ordinarie), Florian Sallaba (ordinarie),
Damon Tojjar (ordinarie), Hampus Holmer (personlig suppleant
för Johanna Leonard) och Peter Haraldsson (personlig suppleant
för Damon Tojjar) till Gerdahallens styrelse för perioden
2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Mostafa Al Jaberi till ledamot av Studenthälsans rådgivande
grupp för perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.

TT

NS

CL
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SL
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VH
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att välja Mortimer Henningsson, Nikolas Pieta Theofanous och
Emelie Hult till ledamöter av kommunala studentrådet för
perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Anja Nylander till ledamot av Region Skånes studentråd för
perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Jesper Brinck till ledamot i Skissernas museums styrelse för
perioden 2012-07-01 – 2013-06-30.
att välja Johan Samuelsson och Lisa Persson till verksamhetsrevisorer
för verksamhetsåret 11/12.

2012-06-11

Styrelsens verksamhet

Christian Lindgren och Emma Jungmark
Styrelsen sammanträdde 17 gånger under året, varav 1 styrelsemöte var extrainkallat. Det extrainkallade
styrelsemötet behandlade uppsägning av en anställd.
Styrelsen har hållt protokollförda möten följande datum: 2011-09-12 (S1), 2011-10-24 (S3), 2011-11-02
(S4), 2011-11-29 (S5), 2011-12-13 (S6), 2012-01-11 (S7), 2012-02-08 (S9), 2012-02-22 (S10), 2012-03-07
(S11), 2012-03-21 (S12), 2012-04-03 (S13), 2012-04-18 (S14), 2012-05-02 (S15), 2012-05-16 (S16),
2012-05-25 (XS1), 2012-05-30 (S17) och 2012-06-13 (S18).
Följande datum har styrelsens ledamöter kallats till möte, men sammanträdet blivit inställt: 2011-10-05 (S2)
och 2012-01-25 (S8).

1.5.1

Styrelsens diskussioner

Styrelsen lät diskutera

19

S1

2011-09-12

S3

2011-10-24

S4

2011-11-02

S7

2012-01-11

kring utvecklingskonferens 11
kring styrelseinternat på Lillsjödals Friluftsgård den 24 och 25
september.
kring universitetets riktlinjer gällande alkohol och andra droger.
kring remiss - Idrottspolitiskt program för Lunds kommun.
kring omhändertagande av externa representanter.
kring sammanträden kvartal 4.
kring önskelistortill Lunds kommun och Helsingborgs Stad.
kring internklimat och kommunikationsplan.
kring arvoderingar i universitetsgemensamma organ.
kring konsekvenser av den nya arbetsordningen.
kring studentsamarbetet Öresund.
kring hur ska vi arbeta för att de externa representanterna ska kunna
förankra sina åsikter och känna sig som en del av LUS?
kring studenternas önskelista.
kring fokusgrupper.
kring implementering/kommunikation av universitetsgemensamma
beslut.
kring utbildningsnämndens organisation och upplägg.
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S9

2012-02-08

S10

2012-02-22

S11

2012-03-07

S12

2012-03-21

S13
S14

2012-04-03
2012-04-18

S16
S17
S18

2012-05-16
2012-05-30
2012-06-13

1.5.2

kring förankring och rapportering för externa representanter.
kring ärenden från ordförandekollegiet.
kring pedagogiskt pris VT12.
kring solagering.
kring LU:s bostadsbolag.
kring donationsstyrelsen.
kring diplomeringsceremonin.
kring uppdragsavtal.
kring riktlinjer för LUS ekonomiska rutiner
kring Almedalen 2012.
kring avtackning av förvaltningschefen.
kring sociala aktiviteter för styrelsen.
kring arbetsledning, arbetstid.
kring förste maj.
kring stiftelserna.
kring kontaktmannaskap med kårerna.
kring arbetsledning av studentombudet.
kring verksamhetsplan 12/13.
kring överlämning med kårerna.
kring uppdragsavtal.
kring belöning av LUS aktiva.
kring ekonomisk policy.
kring organisation.
kring verksamhetsplan 12/13.
kring hur vi för vidare resultaten från Fronesis, Förnyad Strategisk Plan
och EQ11?
kring uppdragsavtal.
kring budget 12/13.
kring budget 12/13.
kring verksamhetsplan 12/13.
kring överlämning.
kring tillsättning av representanter i tillfälliga grupper.
kring upphandling av ekonomitjänster.
kring sammanfattning och reflektioner från året.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslöt

TT

S1

2011-09-12

S3

2011-10-24
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att utse Cajsa Sjöberg till vinnare av studenternas pris för utmärkta
lärarinsatser inom undervisningen.
att bevilja Christian Lindgren tillgång till ett kreditkort.
om förslag till tinget att inrätta fokusgrupp "USV".
om förslag till tinget att inrätta fokusgrupp "Önskelistor till
kommunerna".
om sammankallande av tinget 2011-10-31.
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S5

2011-11-29

S6

2011-12-13

S7

2012-01-11

S9

2012-02-08

S10

2012-02-22

Lunds universitets studentkårer

om tillämpning av per capsulam-beslut för tingsdagordningen för
tinget 2011-10-31.
att stadfästa protokollet från styrelsemöte 1 (2011-09-12).
att stadfästa protokollet från styrelsemöte 3 (2011-10-24).
att stadfästa protokollet från styrelsemöte 4 (2011-11-02).
att stadfästa presidiebeslut 3 (2011-09-15).
att stadfästa presidiebeslut 4 (2011-09-16).
att stadfästa presidiebeslut 5 (2011-09-16).
att stadfästa presidiebeslut 6 (2011-09-16).
att stadfästa presidiebeslut 7 (2011-11-01).
att stadfästa presidiebeslut 8 (2011-11-04).
att stadfästa presidiebeslut 9 (2011-11-17).
att stadfästa presidiebeslut 10 (2011-11-22).
om sammanträden VT2012.
att byta låsen på kontoren (takkostnad 20000 SEK).
att förlänga Carolines praktik till och med 2012-02-29.
om handlingar till och lokalisering av Ting 4.
om yttrande om studentmedarbetarsystem.
om deltagande i U21-träff 9-11 maj 2012.
att hänskjuta beslut om valberedningsbudget till presidiet.
om ökning av takkostnad för låsbyte till 30000 SEK.
om ekonomisk halvårsrapport och rutiner för ekonomiuppföljning.
att ålägga generalsekreteraren att ta fram skriftligt underlag för
uppdragsavtal.
om bokföring av generalsekreterarens arvode.
att ålägga vice ordförande att skriva remissvar angående inspelning av
föreläsningar.
om hänskjutning av frågan om LUS deltagande i SFSFUM till
ordförandekollegiet.
om nekande av förfrågan om förlängning av Carolines praktik samt
åläggande till vice ordförande att skriva svar på ansökan samt
intyg för väl utfört arbete.
att LUS krönika i Lundagårds februarinummer skrivs av Vilhelm
Hultgren.
att bidra med 200 SEK till blomma till framlidne Göran Fast,
Folkuniveristetet.
om styrelseträff 21 februari 2012.
att LUS krönika i Lundagård skrivs av Nicolai Slotte (mars), Karl
Lundblad (april), presidiet (maj).
att LUS annonserar i Lundagård om rektorsuppvaktningen (april) och
BoPoolen (maj).
att ålägga presidiet att ta fram underlag för rektorsuppvaktningen.
om plan för framtagande av verksamhetsplan och budget.
om byte av tid för kommande styrelsemöten.
om tingshandlingar.
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S11

2012-03-07

S12

2012-03-21

S13

2012-04-03

S14

2012-04-18

S15
S16

2012-05-02
2012-05-16

om överlåtande av arbetsuppgiften kring uppdragsavtal till Hanna
Gunnarsson.
om testperiod av policy för remisshantering.
om förlängning av Carolines praktikperiod till 2012-03-31.
om skrivelse till Lundagårds redaktör angående mailkonversation.
att kalla till extrating 2012-03-20 i enlighet med TLTH:s yrkande.
om förslag till tinget att inrätta twitterförbud på ting.
att ta fram riktlinjer för LUS sida i Lundagård tillsammans med
Lundagårds redaktion.
om skrivelse om förbättringsmöjligheter i Helsingborgs Stad.
om godkännande av BoPoolens budget och verksamhetsplan.
om extra styrelseträff 2012-03-27 med tema ekonomi och budget.
om ändring av tid för nästkommande styrelsemöte.
om personer som har rätt att hämta ut nycklar till LUS lokaler under
verksamhetsåret.
om åläggande till generalsekreteraren att säga upp städavtalen
(undantaget BoPoolens, Studentombudets och administratörens
rum).
att framöver ska städning av BoPoolens och Studentombudets
lokaler redovisas på deras respektive kostnadsställen.
att godkänna inhandlande av ett glas mousserande vin per person till
Frukostmingel på siste april.
att inte godkänna inhandlande av alkohol till siste april eller Tour de
kår.
om kallelse till valting 1, inkl. dagordning, uppdrag åt ordförande att
diskutera arbetsordning etcetera med tingets talman.
om avslutande av Studentombudets anställning 2012-04-05.
att rekrytering av nytt Studentombud hänskjuts till kommande
verksamhetsår, med uppmuntran till kommande styrelse och
presidium att föra en större diskussion om förutsättningarna och
formerna för Studentombudsverksamheten.
om tecknande av uppdragsbeskrivningar för LUS arvoderade och
Lundagårdsredaktörer med utgångsdatum 2012-06-30.
att köpa avtackningsgåva till Ingalill Rahm Hallberg för maximalt
1253 kr samt att samordna detta med AF och KK.
att stadfästa protokollet från styrelsemöte 13 (2012-04-03).
att besluta om dagordning, plats och tid för Valting 2.
om förslag till tinget om budget 12/13.
om förslag till tinget om verksamhetsplan 12/13.
om anställning av Lovisa Nelson som sommarjobbare hos BoPoolen.
om personer som har rätt att hämta ut nycklar till LUS lokaler under
nästkommande verksamhetsår.
om handlingar till ting 6.
om uppsägning av Jan Roslund från och med 2012-05-25.
om upphandling av ekonomihantering.
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S1

2011-09-12

S3

2011-10-24

S11

2012-03-07

S13

2012-04-03

S14

2012-04-18

att välja Vilhelm Hultgren till LUS styrelses representant i styrelsen
för Stiftelsen Lunds Studentkårs kreditkassa 2011-09-12 2012-06-30.
att välja Annika Persson och Marjorie Spangler till ordinarie
ledamöter i husstyrelsen för Campus Helsingborg 2011-10-24 2012-06-30.
om val till Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling var
uppe, och styrelsen beslöt tillämpa per camsulam-beslut.
Beslutsförslaget skickades aldrig ut till styrelseledamöterna.
Således saknas beslut. Ärendet behandlades istället på Ting 3.
att välja Nicolai Slotte till LUS styrelses representant i styrelsen för
Stiftelsen Lunds Studentkårs kreditkassa 2012-03-07 - 2012-06-30
då Vilhelm Hultgren har blivit vald till ordinarie ledamot.
att välja Christoffer Ivarsson till Universitetskollegiet 2012-03-07 2012-06-30.
att välja Sam Leissner och Johan Samuelsson till Universitetskollegiet
2012-03-28 - 2012-06-30.
att välja Hannah Maria Skoglund till Universitetskollegiet för
perioden 2012-04-19 - 2012-06-31.
att välja Hannah Maria Skoglund till Universitetskollegiets
arbetsutskott för perioden 2012-04-19 - 2012-06-31.
att välja Elin Simmesgård till den tillfälliga styrgruppen för
upphandling av nytt biblioteksverktyg.
att välja Axel Andersson, Christoffer Ivarsson, Christian Lindgren,
Christian Stråhlman, Edward Linderoth-Olson, Elisabeth Gehrke,
Ellika Severin, Emma Jungmark, Johan Samuelsson, Karl
Lundblad, Karolina Mothander, Niclas Svensson, Nicolai Slotta,
Pär-Ola Nilsson samt Sam Leissner som ledamöter i Fokusgrupp:
Högskolestiftelse.
att välja Christoffer Ivarsson, Edward Linderoth-Olson samt
Elisabeth Gehrke som ledamöter i Universitetets grupp gällande
högskolestiftelse.
att välja Christoffer Ivarsson som sammankallande för Fokusgrupp:
Högskolestiftelse.
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1.5.3

Styrelsens verksamhetsplan

1.5.3.1

Utbildningspolitik

1.5.3.2

Ett långsiktigt hållbart kårstöd

1.5.3.3

Omorganisering av LUS kansli

1.5.3.4

Kommunala kontakter

1.6

Generalpresidiets verksamhet

1.6.1

Generalpresidiets arbete

1.6.1.1

Generalpresidiets arbete med kommun- och regionfrågor

Emma Jungmark
Det operativa arbetet med bostadsbristen har samordnats med BoPoolens andrahandsförmedling och
akutboende. På den strategiska sidan har LUS medverkat i några tidningsartiklar tillsammans med SSCO
och GFS, medverkat i framför allt lokalmedia, deltagit i regeringens utredning om studentbostäder
(gruppintervjuer, resultatpresentation), deltagit i konferensen StudBo11 och medverkat till SFS
bostadsrapport. Frågan har även tagits upp på samtliga kommunala studentråd. Dessutom har
diskussioner förts med Lunds universitet om deras ansvarstagande för att minska bostadsbristen.
Omfattande diskussioner har förts med Lunds kommun med sikte på att skapa en intern målsättning från
kommunens sida gällande studentsamverkan. En inventering ur kommunens perspektiv har genomförts
och presenterats för kommunens studentsamordnare. Material för att kunna fastställa riktlinjer och
handlingsplaner har tagits fram tillsammans med exempel på möjliga åtgärder för att göra Lunds kommun
till en bättre studentstad.
En önskelista till Helsingborgs Stad lämnades in 2012-03-14. Önskelistan består av fem teman, och
innefattar även önskemål om att kommunen ska delta i Helsingborgs Studentforum en gång per termin för
att följa upp och uppdatera dokumentet.
Diskussioner har förts med Malmö Studentkår om att inkludera Lunds universitets malmöstudenter i
projektet ”Malmö Studentstad”.
LUS har deltagit i framtagandet av strukturen och innehållet på studentsidan på ”nya” lund.se.
LUS vice ordförande har fungerat som vice ordförande i Lunds kommunala studentråd.
LUS bjöds in till och tog chansen att delta i Helsingbors Stads internrevision gällande kommunens arbete
att bli en attraktiv studentstad.
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Ett nytt samverkansforum har inrättats i syfte att Lunds kommun och Lunds universitet ska kunna
samverka kring studiesociala frågor för studenter, exempelvis gällande trygga utemiljöer. Forumet består
av tjänstemän ur båda organisationerna, och LUS bjuds in som studentrepresentanter.
Följande remissvar har sänts in till Lunds Kommun
Lunds kommuns idrottspolitiska program (2011-09-??)
Spårväg på Lundalänken (2011-09-30)
Vegaskolan (2011-11-04)
Studentmedarbetarsystem (20??-??-??)
Översiktsplan Brunnshög (2012-01-31)
Helgonagården (2012-04-18)
Mark- och bostadsförsörjningsprogram (2012-04-18)
Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun (2012-04-18)
Universitetsplatån (2012-05-27)

1.6.1.2

Generalpresidiets arbete med frågor kopplade till Lunds universitet

Emma Jungmark
I Lunds universitets handlingsplan för arbetsmiljöarbete står det angett att incitamenten för
studerandeskyddsombud ska förstärkas. Under året har utbildningsutbudet utökats med en första hjälpenoch en brandskyddsutbildning. För framtiden har en plan lagts upp om att göra en handbok för
studerandeskyddsombud, ha en välkomstträff där studerandeskyddsombudens uppgift klargörs och
tydliggöra var studerandeskyddsombuden kan vända sig med frågor. Materiella incitament har också
diskuterats men inte poängterats av studerandeskyddsombuden själva i den enkätundersökning som har
genomförts.
Tillsammans med universitetets personalavdelning och Studenthälsan har LUS förnyat universitetets
riktlinjer gällande alkohol och andra droger.
Diskussioner har förts med universitetet gällande ansvarsfördelning för psykosocial arbetsmiljö och
studiesociala frågor.
En fokusgrupp inom LUS har under året utrett vad som bör förändras vid nästa revidering av dokumentet
Riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och dess studenter (”Studenternas rättighetslista”).
Diskussioner har även förts med lärosätena och kårerna i Göteborg och Uppsala. Tillsammans med
universitetet har LUS nu startat en projektgrupp som ska genomföra förändringarna.
Då allt fler utbildningar bedrivs på fler orter än Lund har LUS tagit upp en diskussion med universitetet
om subventionering av kollektivtrafikresor i de fall studenterna har obligatoriska moment på fler orter än
en (1), med anledning av kostnadsneutraliteten som ska gälla för utbildning vid universitetet. En selektiv
nationell inventering har genomförts.
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Under höstterminen verkställde universitetet sina diskussioner om en förstärkning av
likabehandlingsarbetet genom att tillsammans med LUS, AF och KK inleda seminarieserien Lund
University Experience. Första seminariet hade cirka 100 deltagare från universitet och
studentorganisationer, gästades av Jesse Jackson och berörde hur vi bemöter varandra inom universitetet.
LUS, AF och KK har senare genomfört en idégenerering för framtida teman. Organisationen av
seminarieserien har också fallit på plats.
Universiteten från U21 besökte Lund i maj 2012. LUS bidrog med paneldeltagarskap, toastmasteri under
middagen samt arrangeradet av “Swedish Coffee Break” för deltagarna och deras studenter som studerar i
Lund.
Vid ett annat internationellt besök höll LUS i presentationer om det rika studentlivet, “The Lund
University Experience”, för deltagarna.
En av våra medlemskårer tog upp frågan om icke svensktalande studentrepresentanter. De hade haft
problem med mottagandet i vissa styrelser. LUS tog upp diskussionen med universitetsledningen, som såg
en svårighet i att uppfylla kravet att använda svenska som myndighetsspråk och att förbättra möjligheterna
för icke svensktalande studentrepresentanter. Efter ytterligare diskussioner med kårerna lämnades frågan
därhän.
Ytterligare en diskussion som har varit uppe men lagts på is är den om “dolda avgifter” i utbildningen.
Diskussionen koncentrerades kring avgifter för examination, men kan vid framtida diskussioner med
fördel kopplas samman med diskussionen om kostnader för kollektivtrafik etcetera.
Stora delar av universitetsledningen har bytts ut under året (prorektor, en vicerektor, förvaltningschefen,
planeringschefen, ett flertal dekaner samt universitetsstyrelsens ordförande). LUS har ägnat tid och
omsorg åt att introducera de nya personerna. Exempelvis hölls en föreläsning om studenternas rättigheter
under dekanernas utbildning.
Med anledning av ett rektorsbeslut väcktes frågan om arvodering för studentrepresentanter. Efter
diskussioner godtogs förslaget, som i praktiken enbart innebar att studentrepresentanterna i
disciplinnämnden får lika stort arvode som studentrepresentanter i liknande organ. Diskussioner om
arvode på alla poster inom universitetet vållade dock olika åsikter, och är en fråga som kan komma att
diskuteras längre fram.
Universitetets tidigare rektor, Göran Bexell, släppte en bok under hösten. I boken berättade han om sitt
arbete och reflekterade över universitetens framtid. Samma tema höll den paneldebatt som var på
bokreleasen, och där LUS var med som panelmedlem.
Fyra rektorsluncher har hållits under året: En i Biskopshuset i november, en i Kårhuset i februari, en i
pelarsalen i mars (då deltog endast en person per kår för att få en mer intim lunch) och en i pelarsalen i
juni (då deltog även efterträdarna i kårerna).
För första gången har LUS i år bjudits in att medverka i budgetdialogen med utbildningsdepartementet
tillsammans med universitetsledningen.
Universitetet håller på att förändra sättet att fördela utbytesplatserna i LUUP. LUS har varit med och
diskuterat för att fördelningen ska göras på bästa sätt.
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När University Advisory Board kom till Lund i maj höll LUS en presentation om farhågorna med
forskningsinstitut. I svallvågorna av presentationen diskuterades statusen för lärarskapet och
kunskapstriangelns betydelse för universitetets framtida utveckling.
Forskningsinstitut har även varit en het potatis i andra sammanhang: LUS skrev en debattartikel i
Sydsvenskan som har gett upphov till många och långa diskussioner i universitetsledningen.
I april skickades äskanden in till universitetet i överensstämmelse med de förhandlingar som gjordes 10/11.
Det nya passersystemet vid universitetet har diskuterats såväl i ledningen som i Säkerhetsrådet. Den stora
frågan är hur passersystemet ska kunna ge studenterna möjlighet till ökad rörlighet inom universitetet utan
att äventyra säkerheten i arbetsmiljön.
Utbildningsdepartementet släppte under våren nyheten att de vill undersöka möjligheten för några
lärosäten att övergå till en ny form av stiftelse: Högskolestiftelse. Vid slutet av verksamhetsåret har det
underlag som utbildningsdepartementet har utlovat dock inte kommit. De diskussioner som förts inom
LUS fokusgrupp och med universitetsledningen har därför främst baserat sig på autonomiutredningen.
I den nya anställningsordningen anges att professorer ska ha minst 5 veckors högskolepedagogisk
utbildning eller motsvarande. Under året har LUS legat på för att det ska göras ett dokument som
specificerar “eller motsvarande”. Dokumentet har nu gjorts, men det finns en del arbete kvar att göra för
att kvalitetssäkra motsvarandeprövningarna.
Inför kårobligatoriets avskaffande skrev universitetet ett dokument om att de skulle införa ett “råd”
bestående av personer från förvaltningen. Syftet var att stötta kårerna i deras arbete. Diskussioner om
detta kom upp under året, och landade i att vi en gång per år vill ha ett möte mellan kårerna och
sektionscheferna för att kartlägga vilka resurser som finns inom förvaltningen.
På Rekryteringsrådets sista möte (inför dess upplösande i samband med den nya arbetsordningen) gjorde
LUS en presentation av kårernas arbete med breddad rekrytering/verksamhet.
LUS har deltagit i Universitetskollegiets arbete med att höra kandidater och rekommendera en ny
prorektor.
LUS visionsdokument har under året brutits ned och konkretiserat med fokus på Campus Helsingborg.
Arbetet har skett tillsammans med Campus Helsingborgs Studentkommitté (CHSK), och förhoppningsvis
ska kommittén ha stor nytta av dokumentet även framöver.
Endagskonferensen “Framtidsforum” riktade sig till näringsliv och kommuner i Nordvästra Skåne och
fokuserade på hur området ska öka sin andel personer med högre utbildning. LUS deltog i paneldebatten.
Den mediala bevakningen av Campus Helsingborg har ökat drastiskt under året då en tidigare
Lundagårdsredaktör fick anställning på Helsingborgs Dagblad. En god relation har upparbetats mellan
LUS och journalisten, vilket borgar för fortsatt god bevakning.
Vid ett par tillfällen under året har LUS deltagit i Helsingborgs Studentforum. Syftet har främst varit att
diskutera samverkan med Helsingborgs Stad samt att informera om universitetsgemensamma frågor,
speciellt de som påverkar Campus Helsingborg direkt.
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Generalpresidiet har tillsammans med CHSK tagit fram en skrivelse till Campus Helsingborg inför
budgetäskandena, med fokus på utbildningsrelaterade stödverksamheter. Skrivelsen ledde fram till ökade
medel motsvarande en heltidsanställd studievägledare eller dylikt på Campus Helsingborg.
Följande remissvar har sänts in till Lunds Universitet
Strategi för lika villkor (2012-03-21)
Inspelning av undervisningssituationer (20??-??-??)

1.6.1.3

Generalpresidiets arbete med interna frågor

Emma Jungmark
Ett remissvar om organisationers närvarorätt på lärosätena har sänts till SFS.
Lundagårdskrönikorna har delats upp mellan generalpresidiet och styrelsen.
Arbete med en kommunikationsplan för LUS har inletts och kommer förhoppningsvis att byggas vidare
på under kommande verksamhetsår.
Då tjänsten som Studentombud har varit vakant under stora delar av året har generalpresidiet fått gå in
och ta hand om de (få) ärenden som inte har kunnat återremitteras till kårerna.
LUS cermoniella åtaganden under professorsinstallationer, siste april, förste maj och doktorsinstallationen
har utförts med glädje.
Tre pedagogiska priser har delats ut under året: Cajsa Sjöberg (HT), Bernt Nilsson (LTH) och Andreas
Bergh (EHL).
Ett internt nyhetsbrev, LUSläs, har distribuerats elektroniskt till kårer, studentrepresentanter och
Lundagård veckovis augusti-april och varit mycket uppskattat.
Ett nytt avtal mellan BoPoolen, Lunds universitet och Lunds Kommun har undertecknats, och medel för
den fortsatta, utvecklade verksamheten är beviljade.
Såväl 2011 som 2012 har LUS rest till Almedalen tillsammans med universitetet för att nätverka, diskutera
och ha överlämning.
I Lundagårds styrelse har LUS främst deltagit i budgetdiskussioner och utveckling av arbetet med
annonsförsäljning.
Följande sociala träffar har arrangerats under året
Firande av LUS sweet sixteen med studentrepresentanter och DÄR (20??-??-??)
Spelkväll med styrelsen (20??-??-??)
Sillunch på siste april med DÄR (20??-??-??)
Picknickavslutning under magnoliorna med studentrepresentanter (20??-??-??)
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Informationsträffar med nyvalda studentrepresentanter (20??-??-??)
Följande utbildningar har hållts under året
Näringslivssamverkan (20??-??-??)
Mediaträning (20??-??-??)
Ägarutbildning om tidningen Lundagård (20??-??-??)

1.6.1.4

Generalsekreterarens arbete med BoPoolen

Christian Lindgren
Under hösten jobbade Generalsekreteraren en del för BoPoolen. Bland annat utfördes arbetsuppgifter
som besöksmottagning, att svara i telefon och på e-post samt anställning av ny projektledare för BoPoolen.
Efter att studenter fallit offer för bedragare och en hel del tydde på att studenterna använt sig av
bopoolen.se och inte bopoolen.nu inleddes på nytt en utredning av hur LUS skulle kunna ta över den
konkurerande domänen. Både Lunds kommun och Lunds Universitet var positivt inställda till utredningen,
dock så avstannade arbetet under hösten i samband med att arbetsledningen tog mer och mer tid i anspråk.

1.6.1.5

Sammarbetet med Folkuniversitetet syd

Christian Lindgren
På grund av att sammarbetet mellan LUS och Folkuniversitetet syd inte burit den frukt som förväntats
uppstod en del irritation från Folkuniversitet syd som upplevde att de inte fått valuta för sina investerade
pengar. Det direkt finansiella sammarbetet där Folkuniversitetet syd gått in med pengar till finansieringen
av LUS Generalsekreterare avslutades, men båda parterna var överens om att sammarbetet i övrigt skulle
fortsätta. Till en början ville Folkuniversitetet få tillbaka en del av det investerade beloppet men ändrade
sig senare.

1.6.1.6

Framtagande av grafisk profil

Christian Lindgren
I början av verksamhetsåret uppstod planer på att ta fram en grafisk profil. Kontakt togs med Lunds
Universitets kommunikationsavdelning som ställde upp med stöd och råd. Arbetet blev dess värre
eftersatt under höstens gång till förmån för andra uppgifter, dock resulterade det inledande arbetet ibland
annat mer robusta mallar för protokoll och handlingar samt vektorisering av LUS sigill.

1.6.1.7

Lokalutväxling med Hållbart universitet

Christian Lindgren
I samband med att organisationen Hållbart universitet gick mot ett ekonomisk mer spänt läge så ökade
även BoPoolens efterfrågan på en ordentlig reception för mottagning av besökande. Det öppnades
därmed en lucka för att kunna lösa båda organisationernas behov i ett svep genom lokalbyte. Hållbart
universitet behövde dock en plats där de skulle kunna hålla större möten en gång var annan vecka. I andan
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av att hålla goda relationer med grannarna avtalades att Hållbart universitet kunde nyttja LUS
konferensrum på måndagkvällar efter att lokalbytet skett.
Hållbart universitet fick en mindre lokal med en hyra de kunde hantera och BoPoolen fick en ordentlig
öppen reception som är lätt att hitta till.

1.6.1.8

Mottagandet av en praktikant

Christian Lindgren
Under hösten kom LUS i kontakt med Misa, en organisation som hjälper människor att komma ut i
arbetslivet. I utbyte mot att arbetsleda en person och därmed introducera denne till arbetslivet skulle LUS
få arbetsuppgifter motsvarande en 50% anställning utförda av vederbörande utan att LUS skulle behöva ta
på sig någon finansiell risk eller övriga kostnader. Dessutom skulle Misa bistå med en personlig handledare
som mer eller mindre fungerar som en coach. Praktiken skulle fortsätta fram till årsskiftet och LUS såg en
möjlighet att på ett kostnadsfritt sätt göra en samhällsinsatts.
Personen som kom att praktisera hos LUS hette Caroline och skulle avlasta med arkivering av gamla
handlingar och protokoll samt prova på att vara mötessekreterare.
Det visade sig dock snabbt att det blev trångt med plats i de lokaler som LUS förfogade över, vilket
försökte lösas genom att BoPoolen gav tillgång till deras kontor. Dock så var det fortfarande svårt att få
schemat att gå ihop samtidigt som arbetsledningen tog mer tid än beräknat.
När nyåret närmade visade det sig att uppgifterna som skulle utföras inte avklarades i den takt som var
planerad, samtidigt som det framgick mer och mer att Misa var ute efter att få Caroline anställd hos LUS,
trots att LUS redan innan praktiken började tydligt klargjort att en anställning aldrig skulle kunna bli
aktuell. Misa lyckades dock avtala sig till en förlängning på praktiken samtidigt som LUS hoppades på att
de påbörjade arbetsuppgifterna skulle kunna slutföras.
När praktiken väl var avslutad kunde tyvärr slutsatsen dras att mer arbete gått åt till arbetsledning och
runtomkring-arbete än vad LUS hade fått tillbaka i utförda arbetsuppgifter.

1.6.1.9

Låsbyte efter inbrott

Christian Lindgren
Under hösten blev BoPoolen bestulen på en dator från ett låst kontor, vilket förbryllade alla i
organisationen. Efter ett par ordentliga funderanden och eftertänkanden drogs slutsatsen att den
illasinnade personen måste haft tillgång till en nyckel. På grund av sättet låssystemet var uppbyggt på
måsta en huvudnyckel användas för att komma in på det aktuella kontoret.
Styrelsen bestämde sig då för att genomföra ett låsbyte och beställde tjänsten från det företag som en gång
satt in låsen. Samtidigt beslutade sig LUS för att passa på att ansluta sig till AF-borgens låssystem och
ändra uppbyggnaden på ett sätt som tog bort huvudnyckeln till förmån för tre olika nycklar.
Efter en hel del svängar mellan de tre parterna LUS, låssmeden och AF-borgen kom de nya låsen på plats
ett par månader försenat. Under tiden vidtogs åtgärder som att inga värdesaker lämnades på kontoret och
dylikt.
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1.6.1.10 Nyanställning av Studentombud
Christian Lindgren
Under hösten avslutade studentombudet Maria sin tjänst hos LUS varpå en anställningsprocess drog igång.
Efter en skyndsam process och utan att egentligen veta exakt vad det var kårerna ville få ut av
studentombudet drogs slutsatsen att det var en stödresurs i form av en socionom som behövdes. LUS
påbörjade utannonseringen i flertalet tidningar för att snabbt kunna tillsätta tjänsten och en hel del
ansökningar mottogs.
Efter att intervjugruppen till stor del misslyckats med sitt uppdrag återstod trots allt tre kompetenta
kandidater med tre olika inriktningar. En som hade mer erfarenhet inom omhändertagande av människor,
en som var erfaren inom fackligt arbete samt en som var inriktad mot genusvetenskap.
LUS bestämde sig för att kompetensen att kunna omhänderta individer var rätt sak att satsa på varpå en
löneförhandling initierades. Den förste mars anslöt sig Catharina till LUS kansli som nytt studentombud,
varpå ett stort problem ansågs vara löst.
Kort efter tillsättandet erbjöds dock Catarina att få fast anställning hos sin tidigare arbetsgivare med
samma arbetsuppgifter hon haft under sin tid som vikarie, vilket ledde till att hon tog beslutet att avsluta
sin provanställning hos LUS.
Den bittra erfarenheten som drogs var att en provanställning även kan slå hårt tillbaka på den som
försöker anställa samt att en anställningsprocess aldrig ska pressas igenom utan få ta den tid som behövs.

1.6.1.11 Google sites
Christian Lindgren
Under de två föregående åren har LUS mer och mer börjat använda Google sites för publicering av
dokument sedan LUS hemsida dragits med tekniska problem.
För att skapa en stabil och öppen plattform för dokument utvecklades användningen och rutiner för
publicering sattes upp. Sidan fick även ett eget domän-namn dokument.lus.lu.se.
Efter verksamhetsårets slut har sidan utvecklats till ett fullt fungerande back office med digitalt arkiverade
dokument, publik kalender och bokningsschema för LUS konferensrum.

1.6.1.12 Utvecklande av funktionärsregister
Christian Lindgren
Tidigt under verksamhetsåret framgick att LUS hantering av valda funktionärer och kontaktuppgifter till
dessa samt de instanser som dessa skulle rapporteras in till var ostrukturerat och ouppdaterat. Således
inleddes arbetet på ett enklare funktionärsregister för hantering av funktionärernas uppgifter. Ledorden
var struktur, enkelhet och transparens varpå en webbaserad lösning valdes.
Registret blev aldrig färdigställt under verksamhetsåret men uppnådde användbart skick och togs därmed i
bruk.
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1.6.1.13 Framtagande av epost-alias
Christian Lindgren
I samband med utvecklandet av funktionärsregistret togs epost-alias fram för samtliga organ där LUS hade
externa representanter. Tanken var att underlätta inrapporteringen och förhindra att kallelser inte går fram
till valda representanter till följd av bristande kommunikation.

1.6.1.14 Ekonomisk policy
Christian Lindgren
Efter den stora mediala uppmärksamheten kring bristande rutiner gällande ekonomihanteringen inom
LUS påbörjades framtagandet av en ekonomisk policy. Målet var att eliminera ett upprepande av
situationen.
Arbetet kom långt under åter och en nästan färdig ekonomisk policy lämnades över till efterföljande
verksamhetsår för färdigställande.

1.6.1.15 Utredning av alternativ ekonomihantering
Christian Lindgren
Under våren kom organisationen till ett läge där behoven av outsourcing av ekonomihanteringen blev mer
och nödvändig. Det fanns inte ett enskilt argument som ensamt pådrev processen utan det var
kombinationen av argument som tillslut fällde avgörande.
Varslandet av den anställde administratören genomfördes först sent på våren och en del av processen med
anlitande av redovisningsbyrå försköts motvilligt till nästkommande verksamhetsår.

1.6.1.16 Uppsala
Christian Lindgren
Under början av sommaren precis innan verksamhetsåret tog slut skickade Uppsala studentkår en
förfrågan om LUS kunde bistå med råd, då mer och mer tydde på att en eller flera organisationer ville
ansöka om kårstatus vid Uppsala universitet. Generalsekreteraren gjorde en efterforskning om hur det såg
ut när Lunds studentkår splittrades och såg stora likheter med vad som nu hände i Uppsala. Därmed
skickades han upp för att bistå med vad som hade hänt i Lund för ett drygt decennium sedan, hur LUS
fungerar idag samt vilka problem som finns inom kårsammarbetetsorganet. Besöket uppskattades från
båda håll och de diplomatiska kontakterna stärktes inför det kommande verksamhetsåret.

1.6.1.17 Övrigt
Emma Jungmark
Många medarbetare på LUS och universitetet har gått vidare till nya karriärmässiga utmaningar. Under året
har LUS därför ordnat/deltagit i avtackningar för BoPoolens tjänsteman Tova Bennet, LUS praktikant
Caroline Nilsson, universitetets prorektor Eva Åkesson, universitetets prorektor Ingalill Rahm Hallberg
och universitetets förvaltningschef Marianne Granfelt.
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Ett oväntat möte under året har varit det med Lunds Fontänhus. Fontänhuset riktar sig till personer med
psykisk ohälsa. De kontaktade LUS då de håller på att söka medel för att göra en satsning på studenter
med psykisk ohälsa, för att stötta dem i sina studier. LUS kunde bidra med kontakter och erfarenheter.

1.6.2

Representation

Emma Jungmark
LUS ordförande har under årets såsom ordförande varit representant för organisationen eller studenterna i
följande organ/styrelser
Universitetsstyrelsen
Dekanrådet (t.o.m. 2011-12-31)
Utvecklingsrådet (t.o.m. 2011-12-31)
LUS vice ordförande har under årets såsom vice ordförande varit representant för organisationen eller
studenterna i följande organ/styrelser
Studentlunds beredningsgrupp
Studentlunds stormöte
Arbetsgrupp för seminarieserien Lund University Experience
Arbetsgrupp för ökade incitament för studerandeskyddsombud
Lunds kommunala studentråd
Helsingborgs Studentforum
Arbetsutskottet/exekutiva gruppen för Lunds universitets centrala skyddskommitté
Rekryteringsrådet (t.o.m. 2011-12-31)
LUS presidium har under året såsom ordförande och vice ordförande gemensamt varit representanter för
organisationen eller studenterna i följande organ/styrelser
Lunds universitets ledningsgrupp
Lunds universitets rektors ledningsråd (fr.o.m. 2012-01-01)
Rektorssammanträdet
Universitetetskollegiet
Ledningsgruppsgympa (t.o.m. 2012-01-31)
Styrelsen för Stiftelsen Lunds Studentkårs friluftsgård Lillsjödal
Tidningen Lundagårds styrelse
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BoPoolens styrgrupp

1.6.3

Presidiebeslut

Presidiet har under året fattat 20 presidiebeslut.
Presidiet beslöt

TT

1

2011-08-05

2

2011-08-10

3

2011-09-15

4

2011-09-16

5

2011-09-16

6

2011-09-16

7

2011-11-01

8
9
10

2011-11-04
2011-11-17
2011-11-27

11

2011-12-20

12

2011-12-20

13
14

2011-12-19
2012-02-24

15

2012-03-21

16
16b

2012-03-15
2012-03-28

17

2012-04-24
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att underteckna avtal som ger Radiokompaniet T & J AB uppdraget
att marknadsföra BoPoolen.nu via deras radiokanal Fun Radio.
att ge Lovisa Nelson uppdraget att starta upp, driva och stänga ner
akutboendet Solen.
att anta det liggande förslaget som LUS svar på Lunds universitets
remiss "Visionsarbete för biblioteksverksamheten vid LU".
att anta det liggande förslaget som LUS svar på Lunds universitets
remiss "Arbetsordning för Lunds universitet".
att välja Marjorie Spangler till ordförande för Campus Helsingborgs
Studentkommitté (CHSK).
att välja Marjorie Spanglar till ledamot i Campus Helsingborgs
styrelse.
att utse Linna Rodin till studentrepresentant i LUB-nätverkets
riskvärdering.
att insända remissvaret angående Vegaskolan till Lunds kommun.
att sammankalla LUS ting den 5 december klockan 14.00.
att utse Simon Wetterling, Christian Lindgren, Johan Samuelsson,
Lisa Persson samt Edward Linderoth-Olson till ledamöter i
fokusgruppen för revidering av LUS styrdokument.
att förlänga Tova Bennets anställning på BoPoolen till och med
120131 samt
att anställa Peter Fransson som BoPoolens tjänsteman från och med
120101.
att underteckna förnyat hyresavtal med AF Borgen AB om LUS
lokaler.
att anställa Catharina Andersson som Studentombud.
att lägga till beslutspunkten "Ansvarsfrihet för föregående års
styrelse" på föredragningslistan på Ting 5 mellan punkten
"Meddelanden" och punkten "Valärenden" samt
att justera numreringen på adekvat vis.
att sända remissvaret angående Lunds universitets strategi för lika
villkor till Lunds universitet.
att betala 2500 SEK på grund av domen i hovrättens mål FT 2090-08.
att fyllnadsvälja Sam Leissner och Johan Samuelsson till
Universitetskollegiet för perioden 2012-03-28 – 2012-06-30.
att sätta in 1500 SEK till Lund University Global Scholarship Fund i
Ingalill Rahm Hallbergs namn,
att fakturera Kuratorskollegiet och Akademiska Föreningen 500 kr
vardera samt
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2012-05-27
2012-06-14
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att uppdra åt LUS ordförande att köpa en blomma, ett kort och
hundgodis.
att sända remissvaret angående Helgonagården till Lunds kommun.
att föra över överskottet från studentombudsverksamheten 11/12 till
balansen för att kunna användas till studentombudsverksamheten
12/13 samt
att räkna av motsvarande summa från nästa planerade överföring från
Lunds universitet gällande studentombudsverksamheten.

LUS sida i Lundagård

Christian Lindgren och Emma Jungmark
Lundagård har utkommit med 9 nummer under verksamhetsåret. LUS-sidan har bestått av en större
signerad artikel, en kram och en spark samt en krönika från kårerna (1 kår/nummer). Utöver detta har en
annons för rektorsuppvaktningen och en för BoPoolen funnits med i tidningen.
Artiklarna på LUS-sidan i Lundagård har under verksamhetsåret haft följande rubriker:

Nr 6

En svindlande värld

Augusti
Skribent:
Kram:
Spark:
Kårkrönika:

Nr 7

Simon Wetterling och Emma Jungmark
Generösa människor
Studieavgifterna
Humanistiska och teologiska studentkåren (Sam Leisner)

The Lund University Experience

September
Skribent:
Kram:
Spark:
Kårkrönika:

Nr 8

Simon Wetterling
Jan Björklund
Jan Björklund
Juridiska Föreningen (???)

Vägen ut ur studentbubblan

Oktober
Skribent:
Kram:
Spark:
Kårkrönika:

Nr 9

Emma Jungmark
Studentrepresentanter
Universitetsanställda
Lunds doktorandkår (??)

Efterlyses: prorektor

November
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Skribent:
Kram:
Spark:
Kårkrönika:

Nr 1

Simon Wetterling
Göran Bexell
Smutskastare
Lunds naturvetarkår (??)

XXXXXXXXXX

Januari
Skribent:
Kram:
Spark:
Kårkrönika:

Nr 2

Större tillgänglighet

Februari
Skribent:
Kram:
Spark:
Kårkrönika:

Nr 3

Vilhelm Hultgren
Stödet till funktionshindrade
Bristen på samordnare
Lundaekonomernas Studentkår (??)

Nya tider, nya studenter, nytt ansvarstagande

Mars
Skribent:
Kram:
Spark:
Kårkrönika:

Nr 4

Nicolai Slotte
Studentrepresentanter
Universitetskollegiet
Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö (??)

Akademisk masochism

April
Skribent:
Kram:
Spark:
Kårkrönika:

Nr 5

Karl Lundblad
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet (Pär-Ola Nilsson)

Ut med det gamla, in med det nya

Maj
Skribenter:
Kram:
Spark:
Kårkrönika:
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Simon Wetterling och Emma Jungmark
Kollegorna från året som gått
Nedskräpningen under siste april
Teknologkåren vid LTH (Teresia Olsson och Mikael Novén)
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Presidiets möten

Nedanstående är ett urval av presidiets olika sammankomster under verksamhetsåret. Först radas möten
upp som löpande tagit mycket tid i anspråk för att sedan avslutas med i punktform ett begränsat urval.

1.6.5.1

Rektorssammanträde

Presidiet deltog vid samtliga rektorssammanträden som hölls varje vecka under terminstid där rektor fattar
sina formella beslut.

1.6.5.2

Ledningsgrupp

Presidiet deltog vid samtliga möten som hålls varannan vecka med universitetets ledningsgrupp där rektor,
prorektor, vicerektorer och förvaltningschef bereder ärenden inför rektorssammanträden och
dekanråd/rektors ledningsråd. Under året har presidiet även deltagit i ett par förlängda och extrainsatta
ledningsgruppsmöten samt två internat.

1.6.5.3

Ledningsgruppsgympa

Presidiet deltog vid ledningsgruppsgympa under ledninga av Marianne Granfelt på torsdagar kl 7.30 på
Gerdahallen tills Marianne avslutade sin tjänst för att bli generalsekreterare på SUHF.

1.6.5.4

Dekanråd och rektors ledningsråd

Under hösten samlades universitetsledningen och dekanerna i Dekanrådet. Då deltog LUS ordförande i
mötena, och vice ordförande deltog endast i det internat som var under hösten. Från och med årsskiftet
gjordes organet om till rektors ledningsråd. Det innebar, bland annat, att även vice ordförande deltog i
mötena. Även under våren har det varit ett internat.

1.6.5.5

Förvaltningschefsmöten

Presidiet deltog vid möten med förvaltningschefen gällande förvaltningens arbete en gång i månaden.

1.6.5.6

Universitetsstyrelsen

Ordförande deltog i förmöten, möten och internat med universitetsstyrelsen som adjungerad
studentrepresentant.

1.6.5.7

Fokusgrupper

LUS ordförande har under året varit delaktig i följande fokusgrupper
LUS styrdokument
USV
Lärosätessammanslagningar
LUS vice ordförande har under året varit delaktig i följande fokusgrupper
Studenternas rättigheter
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Kommunala önskelistor
Högskolestiftelse
Campus Helsingborgs Studentkommitté
LUS Generalsekreterare har under året varit delaktig i följande fokusgrupper
LUS styrdokument
Studenternas rättigheter
Högskolestiftelse
Andra möten där Simon Wetterling (S), Emma Jungmark (E) och Christian Lindgren (C) närvarat som
inte nämns i andra delar av denna verksamhetsberättelse (i ungefär kronologisk ordning)

TT

1.
2.
3.
4.

S&E
S&E
E
E

5.
6.
7.

E
S&E
E

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

E
S&E
S&E
S&E
E
S&E&C
S&E
E
E

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

S&E&C
S&E
S&E&C
E
E
S&E
E
E
E

26.

S&E
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deltog i Almedalsveckan 2011.
fikade med många av kårerna för att lära känna dem.
deltog i möten om akutboendet Solen.
deltog i möten med BoPoolen och Externa Relationer inför
Arrival Day.
stämde av bostadsläget med AFB:s bostadsombudsman.
kampanjade tillsammans med BoPoolen.
träffade universitetets säkerhetschef för att diskutera
säkerhetsfrågorna på önskelistan.
hade möte med kommunförbundet om bostadsläget i regionen.
deltog i en hearing om biblioteksutredningen.
deltog i en workshop om U21.
deltog i Sfinxen med Radio AF.
var med på Avstampet i Helsingborg.
var med som arrangörer under Hälsningsgillet.
träffade Lunds oppositions kommunalråd.
deltog i en workshop om universitetets förnyade strategiska plan.
var studentrepresentant vid möte om förändring av universitetets
internationella utbytesplatser (LUUP).
var funktionärer och genomgick alkoholutbildningarna A, B och C.
gästade universitetsförvaltningens ledningsgrupp.
tackade av studentombudet Maria Chowdhury.
lyssnade till Peter Honeths presentation om budgetpropositionen.
deltog i konferensen StudBo11.
var med på möte om universitetets nya externa webbplats.
deltog i regeringens utredning om studentbostäder.
hade pressträning med universitetet, AF och KK.
träffade kommunens kommunikationsavdelning tillsammans med
KK för att diskutera översättning av utbildningsmaterial från
alkoholutbildningarna.
hade uppstartsträff med blivande vicerektor Eva Wiberg.
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mötte Malmö Högskolas bostadssamordnare och diskuterade
samarbeten.
sammanfogade tjänstemännen för studentsamverkan i Lunds
kommun och Helsingborgs Stad för erfarenhetsutbyte.
deltog i Helsingborgs Stads internrevision gällande
studentsamverkan.
gästade ledningsmöte hos sektionen Student och Utbildning.
deltog i heldagsseminarium om EQ11 och Fronesis.
träffade Malmö Studentkår för att diskutera kommunsamverkan.
hade ett lag tillsammans med KK i AF-spelen.
utvärderade Hälsningsgillet tillsammans med AF och KK.
var gäster på Corpus Medicums bal.
träffade Lunds kommuns ungdomsombud.
träffade Student och Utbildning samt Studenthälsan angående
universitetets riktlinjer för alkohol och andra droger.
diskuterade den fortsatta finansieringen av Studentprästernas
verksamhet med två av studentprästerna.
besökte TLTH:s arbetsmarknadsdag ARKAD.
var med i panelen i en diskussion om universitetens framtid i
samband med bokreleasen av Göran Bexells bok.
träffade näringslivsansvariga i JF, LE och TLTH och planerade
näringslivsträff för kårerna.
deltog i universitetets utbildning om sociala medier.
diskuterade studenträttigheter med LUS ordförande emeritus
Christian Stråhlman.
tackade av universitetets prorektor Eva Åkesson med present och
en fin sång.
deltog i universitets fem-år-före-fest inför 350 årsjubileet.
höll utbildning för de nya dekanerna om studenträttigheter.
träffade ansvariga politiker och tjänstemän i Helsingborgs Stad
inför arbetet med önskelistan till staden.
höll i Speak Up days på Campus Helsingborg tillsammans med
CHSK.
bjöd in kårerna och sektionscheferna till en gemensam diskussion
om hur förvaltningen kan stötta kårerna.
hade möten med vicerektor (senare prorektor) Eva Wiberg och
projektkontoret för att rigga projektet kring studenternas
rättighetslista.
diskuterade arbetsmiljö på kårerna tillsammans med
kårordförandena.
var funktionär under Hälsningsgillet.
höll i en intervju med Allan Larsson, Peter Danielsson och Jesper
Falkheimer på Campus Helsingborgs Vänners årsmöte.
var jurymedlem då AF Bostäder skulle utse en student att bo i 8,8
kvm-stugan.
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träffade AF:s ombudsman emerita Kristin Olsman samt LU:s
övermarskalk Carin Brenner angående diplomeringsceremonin.
besökte LundaEkonomernas arbetsmarknadsdag eee-dagarna.
diskuterade hanteringen av resultaten från den studiesociala
enkäten med Monica Wendel.
deltog i en workshop om diskriminering med AF:s
mångfaldsgrupp.
bjöd in till möten med personer från avdelningar och
förvaltningar inom Lunds kommun i arbetet med att skapa ett mer
strukturerat samarbete med kommunen.
utvärderade alkoholutbildningarna tillsammans med KK.
besökte arbetsmarknadsdagen AGORA-dagen i Helsingborg.
besökte Samhällsvetarkårens och HTS arbetsmarknadsdag
HYBRID.
hade möten med universitetet angående deras hållning till
kollektivtrafik för studenter.
deltog i utbildningar för studerandeskyddsombud.
träffade företrädare för Lunds fontänhus och diskuterade deras
kommande studentsatsning.
deltog i myndighetsdialogen med utbildningsdepartementet.
var delaktiga i introduktionen av universitetets nya
styrelseordförande Margot Wallström.
hade träffar med AF och Externa Relationer gällande
förändringen av Studentguiden.
gick på TLTH:s Corneliusbal.
tackade av prorektor Ingalill Rahm Hallberg.
höll tal på siste april.
höll tal på rektorsuppvaktningen.
gästade SFSFUM.
deltog i mötet med University Advisory Board.
agerade Studentombud och besökte Musikhögskolan i ett
personärende.
representerade Lund på Uppsala Vårbal.
deltog i Stora LUS.
hade möte med prorektor, förvaltningschef, sektionschef Student
och Utbildning samt sektionschef för Externa Relationer om
ansvarsfördelningen kring studenters psykosociala arbetsmiljö
samt studiesociala villkor.
firade Lilla standarets 150 årsdag tillsammans med fanborgen.

1.6.6

Under året ingångna och uppsagda avtal

1.6.7

Mediaframträdanden

Här följer ett urval av de mediaframträdanden som har gjorts under året.
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“Fortfarande brist på lägenheter för studenter”, Sveriges Radio
(Emma Jungmark och Tova Bennett)
“Vi behöver klara besked”, Helsingborgs Dagblad
(Emma Jungmark)
“Studenterna får inte plats på biblioteken”, Sydsvenskan
(Simon Wetterling)
“Anstormning möts av akutboende”, Lundagård
(Emma Jungmark)
“Lus vill ta över Bopoolen-domän”, Sydsvenskan (Jan Roslund)
“Biblioteksreformen kritiseras”, Lundagård (Emma Jungmark)
“Jakt på studentboende”, Sydsvenskan (Emma Jungmark)
“Olönsamt bygga för studenter”, Sydsvenskan (Emma Jungmark)
“Öppet uppdrag för nytt ombud”, Lundagård (Christian Lindgren)
“Mer pengar till Bopoolen”, Lundagård (Christian Lindgren och
Tova Bennet)
“Studentlundsavtalet förlängs”, Lundagård (Emma Jungmark)
“Arbetsmiljön och lokalbehoven utreds”, Helsingborgs Dagblad
(Emma Jungmark)
“Bostadsbrist hämmar studier”, Sydsvenskan (Emma Jungmark)
“Bostadssituationen för Sveriges studenter är ohållbar”, Skånska
Dagbladet (Emma Jungmark)
“Dyrt plugga i Lund”, Sydsvenskan (Emma Jungmark)
“Det blir inget bostadsbolag”, Lundagård (Petter Forkstam och
Simon Wetterling)
“Per Eriksson och Sven Strömqvist anser att man behöver bygga
upp forskningsinstitut. Vi menar att det kan vara en ytterst farlig
väg att gå.”, Sydsvenskan (Simon Wetterling)
“Här är huset där alla är förlorare”, Lundagård (Emma Jungmark)
“Nytt studentombud på plats efter ett tomt halvår”, Lundagård
(Christian Lindgren och Catharina Andersson)
“Skattesmäll för Lundakarnevalen”, Sydsvenskan
(Erik Neppelberg)
“Studentkåren: Det är ett svårt val”, Sydsvenskan
(Simon Wetterling)
“Här är studenternas önskelista”, Helsingborgs Dagblad
(Emma Jungmark)
“Detta vill campusstudenterna ha”, Lundagård (Emma Jungmark)
“Rivningshot mot AF-borgen”, Lundagård (Emma Jungmark)
“Studieavgifter infördes för snabbt”, Skånska Dagbladet
(Simon Wetterling)
“Tre lusar, en hänger löst”, Lundagård (Christian Lindgren och
Simon Wetterling)
“Grönt ljus för pytteboenden”, Lundagård (Emma Jungmark)
“LUS utan studentombud - igen”, Lundagård (Emma Jungmark)
“Vårvindar och dolda budskap”, Lundagård (Emma Jungmark)
“Lunds universitet flyttar till Visby”, Lundagård (Emma Jungmark)
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“Målet är att rättighetslistan ska bli bindande”, Lundagård
(Sam Leisner)

1.7

Utskott och serviceverksamheternas rapporter

1.7.1

Campus Helsingborgs studentkommitté *

Marjorie Spangler
This fiscal year, CHSK has helped to conduct and analyze feedback from student opinion events involving
students’ work environment at Campus, the Campus library, and Helsingborg as a student city. CHSK
has also represented the student voice in discussions with Campus Helsingborg’s hired chief architect
regarding new renovations to Campus and lobbied for an increase in (and restructuring of) student service
at Campus Helsingborg. CHSK has helped set the agendas for Helsingborgs Studentforum, inviting
guests such as Helsingborg’s municipality board president Peter Danielsson to discuss students’ wish-list
for Helsingborg, president of Campus Vänner Ulf Strömqvist to discuss project funding, and Head of
Information at Campus Helsingborg Tina Johansson to discuss the new Campus App. CHSK has also
called special meetings to work toward improving education coverage for the Campus’s students of the
teacher education, a new program that is shared by multiple faculties and cities and therefore provides a
challenge. Other central educational topics discussed include ways to make the Campus more accessible
and welcoming to the growing number of international students, grading systems, and regulations on
thesis advising.

1.7.2

Lundagård

Victor Herzegh
Lundagårds styrelse har sammanträtt 10 gånger under året (29/8, 26/9, 3/10, 31/10, 19/12, 31/1, 8/3,
2/4, 25/4, 12/6). Vid det sista styrelsemötet, den 12 juni, deltog även nästa verksamhetsårs
förtroendevalda ledamöter.
Under året har styrelsen fortsatt arbeta enligt den modell som utformats av tidigare års styrelser, där
separata grupper för olika ansvarsområden har träffats och arbetat mellan styrelsemötena och tagit fram
underlag till styrelsens beslut. Det här verksamhetsåret har arbetsgrupperna varit tre till antalet och sysslat
med såväl kort- som långsiktiga frågor och ärenden inom något av ansvarsfälten budget, annonsfrågor
respektive kårrelationer. Arbetssättet har fungerat väl då det bidragit till en effektiv och noggrann
arbetsmetodik som resulterat i adekvat utformade underlag inför styrelsens ordinarie sammanträden.
Styrelseåret 2011/12 har dominerats av framtidsfrågan om hur tidningen bäst ska kunna rusta sig inför, ett
för ideella studentföreningar, bistrare ekonomiskt klimat med hårdare krav på ekonomisk självständighet
för samtliga delar av Studentlund samt en tuffare annonsmarknad med en alltmer institutionaliserad
marknadspraxis av rabatterade annonspriser. Arbetet med att försöka besvara den frågan har inneburit en
omfattande översyn av tidningens olika kostnadsområden samt en omprövning av synen på vilka delar
som är att betrakta som oumbärliga för tidningens funktion och fortlevnad. Att tidningen inom en
överskådlig framtid förväntas kunna fungera som en ekonomiskt självbärande – dock inte autonomisk –
enhet inom Lus framgick med tilltagande tydlighet under vårens förhandlingar med kårerna om tidningens
budgetmall inför nästa verksamhetsår. Som ett led i detta föreslog styrelsen i sitt förslag till budget för
nästa verksamhetsår att den så kallade karriärbilagan, som vanligtvis medföljer ett av numren, avvecklas.
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Vidare kommer samtliga delar av tidningens organisation, från styrelsen till den kreativt arbetande
personalen, ha mindre resurser till sitt förfogande jämfört med tidigare. Således har den strategiska
översynen inneburit, och kommer även fortsättningsvis att innebära, en omgörning av tidningen
innehållsmässigt och en omställning för tidningen organisatoriskt.
Nya avtal har förhandlats fram för tryck och distribution. Därtill har tidningen fått ett nytt tryckeri då
verksamhetsåret rivstartade med nedläggningen av det tidigare anlitade tryckeriet.
På annonssidan har styrelsen arbetat fram en ny prismall för annonsering som Tomat fortsättningsvis ska
använda sig av i sina förhandlingar med Lundagårds annonsörer. En översyn och uppdatering av
annonspriserna efterfrågades av Tomat redan under den förra styrelsens verksamhetsår, vilket var skälet
till att den här styrelsen fann det lämpligt att genomföra en sådan åtgärd redan under hösten.
Beträffande framtiden har den här styrelsen, i likhet med tidigare styrelser, arbetat utifrån övertygelsen om
att tidningens webbplats måste stärkas och göras mer attraktiv för både läsare och annonsörer. Som ett led
i detta har man bl a lyft möjligheten att lägga ut alla publicerade nummer sen starten 1920 i pdf-filer på
hemsidan.
Viss kraft och möda har även lagts på att få till stånd gällande och bindande redaktörsavtal genom Lus då
sådana länge saknades. Till slut kunde både Lus-presidiet och tidningens redaktörer enas kring en
gemensamt framarbetad variant på ett sedan tidigare befintligt avtalsförslag. Arbetet med detta
tydliggjorde behovet av adekvata uppdragsformuleringar åt redaktörerna.
Vidare har redaktörerna själva gjort styrelsen uppmärksamma på ett sedan länge skriande behov på
redaktionen som handlar om att organisera tidningens utgivna material på ett överskådligt och
användarvänligt sätt. Styrelsen har under våren beviljat viss ekonomisk täckning åt redaktörerna för
anlitandet av någon till att utföra arbetet. Dock är detta något som måste följas upp av nästa styrelse så att
en nödvändig och funktionell katalogisering verkligen blir av.

1.7.3

BoPoolen

BoPoolen avger separat verksamhetsberättelse.

1.7.4

Fanborgen

Filip Alexis
Fanborgen har under året deltagit i de årligen återkommande ceremonierna som de traditionellt deltar i:
promotionen, rektorsuppvaktningen, professorsinstallationerna samt jul- respektive sommaravslutningarna.
Utöver dessa tillkom även 5-år-före-festen inför universitetets jubileum och en mindre insats under SFS
fullmäktiges bankett. Full Fanborg kommer även att deltaga under Övermarskalk Carin Brenners bröllop
under sommaren.
Utöver själva bärningarna högtidlighölls Lilla standarets 150-årsjubileum, och flera sidoprojekt har
lanserats. Bland dessa är de främsta det fortsatta sökandet efter expertis och finansiering till den
välbehövliga renoveringen av standaren (bland annat för att kunna deltaga vid Nobelfesten), en
sammanställning av ceremonireglemente för studenternas delar av universitetets högtider (som fanbärare
och marskalkar) samt skapandet av en mellaninstans studenterna-universitetet för organisationen kring de
större akademiska högtiderna och händelserna (under arbetsnamnet marskalkkollegiet).
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Studentombudsverksamheten

Christian Lindgren
Studentombudsverksamheten har sedan Maria avslutat tjänsten befunnit sig i ett vacuum. LUS Vice
ordförande har under året tagit på sig att försöka reda ut akuta ärenden samtidigt som kårerna i större
utsträckning på egen hand fått ta hand om problem som uppstått.
Det har även avtalats att LUS kommer ansöka om mindre pengar av Lunds universitet efterföljande
verksamhetsår för att täcka upp för tiden då tjänsten inte varit tillsatt.
För mer information angående tillsättandet av tjänsten se 1.6.1.10.

1.8

Sammarbetsorgan

1.8.1

U21 Student network (U21)

Emma Jungmark
Diskussioner har förts angående att återstarta U21 Student Network.

1.8.2

Sveriges StorStadsStudentkårers Samarbetsorgans Samarbetsorgan (6S)

Emma Jungmark
Sveriges storstadsstudentkårers samarbetsorganisationers samarbetsorgan består av LUS, Göteborgs
Förenade Studentkårer (GFS) och Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO). Under året har
6S sammanträtt i Göteborg (juli), Göteborg (oktober), Stockholm (december), via Skype samt vid tillfällen
när organisationerna har varit på samma geografiska plats av andra orsaker. Ämnen som har diskuterats är
framför allt bostäder, kompetensförsörjning och övrig samverkan på kommunal och regional nivå.
Dessutom har vi haft kunskapsutbyte kring organisation och dylikt. Ett par debattartiklar har publiserats
gemensamt, och i Almedalen 2011 ordnade vi ett gemensamt seminarium. Såväl debattartiklarna som
seminariet har behandlat bostadsfrågan. 6S har inlett ett samarbete med Studentbostadsföretagen.

1.8.3

Göteborg Uppsala Lund (GUL)

Emma Jungmark
GUL består av lärosäte och kår/samarbetsorgan vid Göteborgs universitet, Uppsala universitet samt
Lunds universitet. Syftet är att samverka kring frågor gällande utbildningskvalitet. Att kårerna är med i
samarbetet är nytt sedan årsskiftet, och sedan dess har GUL haft två träffar i Lund. Den ena var dedikerad
till frågan om studenträttigheter med anledning av vårt och de andra lärosätenas arbete med att förnya
dokumenten kring detta. Det andra mötet tog sig an utbildningskvalitet ur ett bredare perspektiv.

1.8.4

Studentsamarbetet Öresund (SSÖ)

Malin Ek
Det tog lång tid innan vi hade det första mötet efter sommaren och då var ingen av de danska skolorna
representerade. Samarbetet hade tydligen lagts ner året innan så det rådde förvirring om samarbetets syfte
och mål, samt vilka som man skulle kontakta vid sammankomster.
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Vi hade en budget på 100 000 kr, genom Öresund University Network. som vi kunde genomföra projekt
för samt vilka skulle täcka kostnader för resor för våra möten. Innan höstterminen var slut sågs vi två
gånger och innan jul togs beslut om att stötta ett samarbete mellan CBS och Ekonomihögskolan i Lund,
LundaEkonomerna, med 10 000 kr. Samarbetet var en casetävling under två dagar i april och maj, en i
Lund och en i Köpenhamn med mixande lag. Pengarna gick bland annat till resor för studenterna mellan
sundet samt måltider under dagarna.
På grund av dålig korrenspondens från vissa representanter så rann samarbetet ut i sanden under
vårterminen eftersom det krävdes ett visst antal representanter närvarande vid mötena för att kunna vara
beslutsföra samt att det inte presenterades fler idéer till projekt och samarbeten.
När Öresund University Network lades ner i maj så försvann även SSÖ:s framtida ekonomiska medel. På
grund av bristande intresse och deltagande från flertalet skolor så avslutades så även Studentsamarbetet
Öresund. Jag talade med Sara Virkelyst från ÖUN och de pengar som vi ej nyttjade förra året ifrån
100 000 kronorna, kommer antagligen sättas som en stiftelse var studenter.

1.8.5

Studentkårer syd (SKS)

Emma Jungmark
Studentkårer Syd har sammanträtt vid ett fåtal tillfällen under året, varav jag har haft möjlighet att närvara
vid ett. Studentkårer Syd består av studentkårerna vid Malmö Högskola, SLU Alnarp, Lunds universitet,
Högskolan i Kristianstad och Blekinge Tekniska Högskola. Mötena är tänkta att cirkulera mellan de olika
orterna.
Årets träffar med Studentkårer Syd har fokuserat på kunskapsutbyte. Mer konkreta samarbeten kring
studentkort, arrangemang och kollektivtrafik har diskuterats men inte kommit längre än idéstadiet. Mötena
har dessutom rört sig mot att fungera även som förmöte inför det regionala studentrådet.
Sammankallandet av mötena har varit tämligen oklart då det inte finns någon vald sammankallande. Det
finns dock potential för forumet ifall det utvecklas till ett gott förmöte inför det regionala studentrådet, då
det tydligare kan arbeta med regionala påverkansfrågor för alla studenter.

1.8.6

Studentlund

Emma Jungmark
LUS är inte en avtalspart i Studentlund, men har ändå haft en roll i samarbetet. Dels äger LUS varumärket
Studentlund tillsammans med AF och KK. Dels har LUS haft en plats i Studentlunds Beredningsgrupp
under året, och därmed arbetat intensivt med det förnyade avtalet och dess bilagor. I Beredningsgruppen
har LUS även ansvarat för att skriva ett överlämningsdokument vid höstterminens slut samt att arrangera
det högtidliga avtalsskrivandet i universitetsaulan i december. LUS har även fungerat som en länk mellan
Studentlund och universitetsledningen.

1.8.7

AFKKLUS

Emma Jungmark
Akademiska Föreningen (AF), Kuratorskollegiet (KK) och LUS har under hela året haft regelbundna
frukostträffar ungefär var tredje vecka. Vid dessa har gemensamma angelägenheter som
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alkoholutbildningarna, Hälsningegillet, studentpaketet, gemensamma sociala tillställningar och
diplomeringen av aktiva i studentorganisationer tagits upp. Här beskrivs hur LUS har arbetet inom
AFKKLUS. För en utförlig beskrivning av alla arrangemang hänvisas till AFKKLUS testamente.
Under hösten och våren anordnades utbildning i ansvarsfull alkoholservering: A-, B- och C-cert. Det
totala deltagarantalet var cirka 400 personer. LUS generalpresidium gick utbildningarna och fungerade
som funktionärer. Vid utvärderingarna har LUS varit en aktiv part och drivit på en förändring av
språkbruket hos föreläsarna samt arbetat för att införa ett pass om att skapa välkomnande miljöer för
personer som inte dricker alkohol.
Två Hälsningsgillen har arrangerats under året. LUS har varit funktionärer, samordnat rektors tal samt
koordinerat kårernas monter under våren.
LUS ansvarade för höstens QKO-dag och Pannbiff. QKO-dagen blev en poängjakt där kårerna,
nationerna och AF fick lära sig mer om varandras verksamheter. Pannbiffen gick av stapeln hos Esektionen på TLTH.
LUS var även huvudarrangörer för årets diplomeringsceremoni. Vid övriga AFKKLUS-arrangemang har
vi deltagit och hjälpt till.
Under året har AFKKLUS beslutat att Studentguiden ska få nya former, och kommer från och med
höstterminen 2012 att vara digital i form av en hemsida och en app.

1.9

Rapporter från studentrepresentanter i reglementets §12 och 13

1.9.1

Antagningsnämnden

Ingen rapport har inkommit till LUS presidium.

1.9.2

Centrala skyddskommittén

Ingen rapport har inkommit till LUS presidium.

1.9.3

Disciplinnämnden

Kristoffer Danielsson och Simon Niklasson
Disciplinnämnden har under året sammanträtt c:a 10 ggr. Ärendena har varit av varierande karaktär men
mest varit centrerat kring plagiat och otillåtet samarbete. Nämndens sammansättning har varit densamma
under året och har letts av rektor vid alla tillfällen utom ett då prorektor trädde in i rektors ställe.
Nämnden har under året haft en del problem med tolkarnas kvalité och detta är något som
förhoppningsvis kommer att följas upp under nästkommande år.
I övrigt har arbetet varit smidigt och handlingar har distribuerats i tid och förutom ett mindre antal
personal byten på den administrativa sidan har kontakten med jordiska avdelningen varit utan anmärkning.
Med en personal förstärkning på plats hoppas man kunna få ner handläggningstiden på ärenden något
som gynnar studenterna och lärarna. Det som kan förbättras och behöver ytterligare uppföljning är det
systematiska förebyggande arbetet som utförs på universitetet där nämndledamöterna kan ta ett delansvar.
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Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling

Ingen rapport har inkommit till LUS presidium.

1.9.5

Lunds kommunala studentråd

Ingen rapport har inkommit till LUS presidium.

1.9.6

Rekryteringsrådet

Ingen rapport har inkommit till LUS presidium.

1.9.7

Rådet för forskarutveckling

Ingen rapport har inkommit till LUS presidium.

1.9.8

Rådet för utbildning på forskarnivå

Ingen rapport har inkommit till LUS presidium.

1.9.9

StudentSamarbetet Öresund

Se 1.8.4.

1.9.10

Styrelsen för Lunds universitets bibliotek

Ingen rapport har inkommit till LUS presidium.

1.9.11

Universitetsstyrelsen

???
Universitetsstyrelsen har under året haft sex sammanträden. Studentrepresentanter har varit Kristoffer
Danielsson, Elisabeth Gehrke och Christian Stråhlman. LUS ordförande har deltagit i styrelsens
sammanträden.
I april slutade Allan Larsson som styrelsens ordförande efter många års mandat. Ny styrelseordföranden är
tidigare EU-kommissionären, statsrådet och FN-representanten Margot Wallström. Styrelsens arbete
under våren präglades av detta maktskifte. Vi studentrepresentanter har inte haft något möte med Margot
Wallström på tu man hand för att berätta om studenternas arbete och frågor i styrelsen. Däremot har LUS
presidium träffat henne och ska ha ytterligare möten under nästa år.
Viktiga frågor under året
Ekonomin har varit i fokus. Universitetet arbetar för att använda sitt myndighetskapital. Detta får
ekonomiska och psykologiska konsekvenser i verksamheten. Vi har drivit att utbildningspengarna
ska användas till utbildning och inte läggas på hög. Från nästa år har universitetet ett behov av att
minska antalet studenter p.g.a. anpassning till budget. Styrelsen har särskilt diskuterat hur MAX IV
och ESS ska finansieras.
I november beslutade styrelsen om universitetets nya arbetsordning. Studenterna har deltagit i
arbetet från början, och därför hade vi inte många synpunkter på innehållet. Vi drev i styrelsen att
doktoranderna skulle få rösta i dekanvalen.
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När universitetets årsredovisning beslutades i februari var det första gången som studenterna inte
lämnade en skriftlig kommentar. Tidigare år har detta varit ett krav enligt högskoleförordningen,
men är borttaget sedan autonomireformen.
Styrelsen har utsett Eva Wiberg till prorektor efter Eva Åkesson. Studenterna var med i hela
processen och förordade även Eva Wiberg till uppdraget.
Styrelsen har diskuterat möjligheten för LU att bli högskolestiftelse. Vi har drivit att frågan ska
utredas noggrant. Styrelsen har varit mycket avvaktande.
Arbetet i styrelsen har utvärderats av Hans Modig. Nya representanter bör läsa hans rapport.

1.9.12

Utvecklingsrådet

Ingen rapport har inkommit till LUS presidium.

1.10

Rapporter från stiftelserna

1.10.1

Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet (Folkuniversitetet)

Petter Forkstam, Hanna Gunnarsson, Anders Wigren och Jenny Pobiega
Gymnasieskolorna påverkas av att ungdomskullarna går ner. Tegnérskolan i Växjö har lagts ner för att vi
inte kunde garantera eleverna tillräckligt hög kvalitet när de blev för få och insatser har gjorts för att
eleverna ska hitta rätt på sina nya skolor.
Folkuniversitetet har dragit igång ett stort projekt där man ser över möjligheterna och de praktiska
förutsättningarna för att samarbeta med den offentliga sektorn, den s.k. Överenskommelsen. Vad kan
Folkuniversitetet göra för att bidra till välfärden hos våra medmänniskor? Hur kan vi berika den offentliga
sektorn med idéburen verksamhet?
Vi vill uppmana LUS och studentkårerna att bjuda in Folkuniversitetet och rektor Annika Dolk i början av
hösten för att se samverkansmöjligheter och få fördjupad förståelse för stiftelsens verksamhet.
I övrigt funkar styrelsearbetet väl, Petter sitter i AU och vi studentrepresentanter brukar ibland försöka
hinna med ett kort förmöte inför styrelsemötena. Det är hög närvaro och stort engagemang i styrelsen,
både från oss studenter och från övriga ledamöter. Studenterna får komma väl till tals.

1.10.2

Stiftelsen Lunds studentkårs fritidsgård (Lillsjödal)

Hanna Gunnarsson
Stiftelsens Lunds studentkårs friluftsgård Lillsjödal är en av de stiftelser LUS är huvudman för. Stiftelsen
förvaltar en gård med 40 sängplatser utanför Sösdala i Hässleholms kommun. Lillsjödal hyrs ut till
studenter och andragrupper, med längre priser för studenter. Styrelsen har två stora uppgifter:
Förvaltningen av fastigheterna och uthyrning samt marknadsföring av gården. Förvaltningen av
fastigheterna sker till största del av Lillsjödals förman, men underhåll i form avmålning m.m. sker även
under de årliga fixarhelgerna. En sådan fixarhelg arrangerades på hösten 2011. En stor diskussion i
styrelsen har varit störningar och skadegörelse som varit återkommande hos vissa av hyresgästerna. Beslut
fattades därför om att vägra denna förening att hyra Lillsjödal vid ett tillfälle.
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Styrelsens ordförande valde att inte kandidera till omval vid årsskiftet, och en process om att tillsätta en ny
ordförande tog vid. Ordförande utses av universitetet och vi fick vänta ganska länge innan en ny
ordförande fanns på plats våren 2012, men under mars månad utsågs Sara van Lunteren till ny ordförande
för stiftelsen.

1.10.3

Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa (Kreditkassan)

Saman A Sattar
Styrelsen har inte tagit några större beslut berörande stiftelsens verksamhet sen verksamhetsåret 2010.
Med den nedåtgående trenden i låneverksamheten har fortsatt fokus lagts på placeringarna. Som ett litet
försök till stimulans höjdes expeditionsavgiften för alla lån. I och med uppsägningen av LUS och
stiftelsernas ekonomiansvarige, kommer Kreditkassan förmodligen att genomgå ett par förändringar
rörande ekonomin och den dagliga verksamheten.

1.10.4

Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn (Daghemmet)

Hanna Gunnarsson
Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn har som syfte att erbjuda förskoleplatser för främst barn till
studenter eller yngre akademiker. LUS är huvudman för stiftelsen, men förskoleverksamheten bedrivs av
Lunds kommun. Stiftelsen har i uppgift att förvalta förskolans lokaler, ett hus på Biskopsgatan som
donerades till studentkåren 1944. I stiftelsens styrelse sitter fyra representanter för LUS. Stiftelsens
ordförande utses av Lunds universitet. Under verksamhetsåret utsågs en ny ordförande för stiftelsen,
Camilla Hansson, då den sittande ordföranden gick i pension. Camilla arbetar, precis som förra
ordföranden, på Donationsförvaltningen på Lunds universitet, och har mycket stor erfarenhet av att
förvalta fastigheter. En av styrelsens stora arbetsuppgifter under året har därför varit att se över
fastighetens skick, upprätta plan för renoveringar och göra gränsdragningar för vilka delar av fastigheten
som stiftelsen respektive kommunen ansvarar för. Stiftelsen bidrar varje år med ett litet tillskott till
förskolans verksamhet. Tidigare har det varit i form av ekonomiskt stöd till en kulturpedagog, detta året
önskade förskolan att få bidrag till utflykter i skog och mark, vilket de också fick.
Det har tidigare varit svårt att rekrytera ledamöter till LUS platser i styrelsen, något som förändrades under
våren tack vare en kraftansträngning av LUS valberednings ordförande.

1.11

Rapporter från övriga organ

Det finns inget formellt krav på studentrepresentanterna i övriga organ att avlägga skriftlig rapport om
verksamheten i de organ där de utgör studentrepresentation. Trots det så har en del representanter valt att
avlägga en sådan rapport, vilka återfinns här nedan.

1.11.1

Campus Helsingborgs styrelse *

Marjorie Spangler
This fiscal year, the Campus Helsingborg Board approved a Strategy Plan for Campus Helsingborg. The
Board approved the addition of a student section written by CHSK. Student representatives presented
the results and analyses of student surveys on the general work environment of Campus and its library to
the Board. These studies helped guide plans for renovations to Campus starting this summer. The
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studies also helped raise awareness of students’ lack of knowledge of the student services currently offered
at Campus (i.e.guidence councilors, student health, and student services for language writing and public
speaking) and support efforts to improve conditions at the Campus’s library. During the year, some major
topics discussed include the growing numbers of programs offered at Campus, Campus renovations and
renting new study spaces within the city, the expansion of student service at Campus, a greater focus on
research and education quality at Campus rather than quantity, increasing internationalization at Campus,
and establishing stronger connections with Helsingborg City’s cultural work.

1.11.2

Kultur- och museiverksamheten vid Lunds universitet (KOM)

???
Eftersom det var första mötet så ville de definiera styrelsens uppdrag tydligare och kom fram till följande:
Ha ett samlat ansvar för verksamhet, samordning och samverkan med övriga verksamheter inom
LU och externt.
Formulera gemensamma strategiska mål för verksamheten.
Ansvara för framtagning av förslag till totalbudget för kultur- och museiverksamheterna.
Arbeta för att externa medel tillförs verksamheterna.
Eftersom KOM-verksamheterna nämns speciellt i LU's strategiska plan så vill KOM-styrelsen passa på att
äska för mer pengar till verksamheterna. De vill öka anslaget med 3mkr 2013 och 1mkr per år från 20142016

1.11.3

Lunds universitets historiska museum (LUHM)

Jarle Kalberg
Under vårterminen 2012 har jag deltagit på två möten på LUHM. Dessa möten behandlade stort sätt de
samma verksamhetspunkterna och av störst betydelse är den kommande storsatsningen Uppåkra
Arkeologiska Center (UAC). Hur stort anslag UAC får och hur organisationen kommer att se ut kommer
att beslutas i juni 2012. Detta beslut kommer att påverka LUHM:s verksamhet i stor grad i åren som
kommer. Jag vill påpeka att kommunikation mellan studentrepresentant och LUS kan bli mycket bättre,
och, beroende av utfallet för UAC, bör LUS visa större engagemang. UAC kommer att bli en viktig del av
Lunds Universitet, speciellt för de humanistiska inriktningarna, och därför också för deras studenter.
Angående studenterna är det inte så mycket nytt att säga. Museet har gratis inträde för studenter och är
som universitetsmuseum delaktig i utbildningen studenter, bland annat i form av studiebesök o. l..

1.11.4

Plattformen

Mathilda Welin Brook
Plattformen är en samarbetsfunktion mellan Helsingborgs stad, Lunds universitet Campus Helsingborg,
näringslivet och studenterna. Organet verkar för att främja forsknings- och utvecklingsprojekt vid Campus
Helsingborg genom att fördela forskningsmedel till olika projekt.
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Under mitt år som student- och CHSK representant i Plattformen har jag varit med och tagit beslut om
hur pengarna skall fördelas mellan olika projekt. Jag har deltagit vid totalt fyra möten under hösten 2011
och våren 2012. Under mötena har ansökningar behandlats och beslut tagits. Jag har även som
representant givits möjligheten att återkoppla vad som händer på kår- och föreningsmässig basis.
Från och med i år har statuten för organet ändrats och fokus ligger nu mer på forskningsprojekt, studenter
kan dock fortfarande söka pengar men de tilldelade medlen utgör en mindre del av totalen jämfört med
tidigare. Ett av de studentprojekt som tilldelades pengar var Studentmästerskapen i Entreprenörskap som
för andra året i rad anordnades av FENA (Föreningen för Entreprenörskap och Nyföretagaranda). Utöver
detta har olika intressanta forskningsprojekt tilldelats medel.

1.11.5

Region Skånes studentråd

Anja Nylander
I Region Skånes studentråd har LUS under verksamhetsåret 2011/2012 representerats av mig, Anja
Nylander, Medicinska föreningen. Region Skånes studentråd har haft 3 möten under året, och jag har
närvarat vid samtliga.
Region Skåne har representerats av Rickard Larsson (S) och Mats Persson (FP) samt av Kristin Skoog,
koordinator och sammankallande. Utöver LUS har Odontologiska studentkåren i Malmö, Malmö
Högskolas studentkår, Kristianstad studentkår och Alnarps studentkår varit representerade i studentrådet.
Vid det första mötet 17 november 2011 diskuterades främst studentrådets arbetssätt. Politikerna vill
använda studentrådet för att få input inför beslut och få en bild av vilka frågor som är viktiga för Skånes
studenter. Studentrådet beslutade att ha förutbestämda teman för sina möten.
Temat för det andra mötet var Region Skånes medarbetarsystem. Mötet hölls på Tandläkarhögskolan den
26 januari 2012. LUS hade diskuterat medarbetarsystemet både i OK och i styrelsen eftersom det gått ut
en remiss från Lunds kommun om att införa ett liknande medarbetarsystem i Lund, och LUS hade i sitt
remissvar varit ifrågasättande av syftet med projektet, och betonat risken för en andra klassens arbetskraft
när studenter utför kvalificerat arbete till lägre löner än vad personal med examen skulle få. Under Region
Skånes studentrådsmöte framförde jag LUS åsikter baserat på detta remissvar. LUS var den enda kåren
som hade negativ kritik att framföra, övriga kårer var positiva till att studenter skulle få
arbetslivserfarenhet. Under mötet redogjorde projektledaren för den utvärdering som gjorts av projektet,
där deltagarna var mycket positiva. Region Skåne önskar använda studentkårerna för att föra ut
information om de arbeten som erbjuds så att studenter får kännedom om dessa och kan söka jobben, och
på försök så skickades annonserna ut till representanterna i studentrådet. Jag vidarebefordrade dessa,
enligt överenskommelse på OK mötet, till OK-maillistan.
Sista mötet höll i Kristianstad den 15 mars 2012. Temat för mötet var kollektivtrafik, och två tjänstemän
från Skånetrafiken deltog på mötet. Det redogjordes för Skånetrafikens ekonomi, vars kostnader täcks till
63% av biljettintäckter. Att göra den skattefinansierade delen större för att möjliggöra för större rabatter
och lägre priser är en politisk fråga, och det finns många grupper, bland annat pensionärerna, som också
lobbar för större rabatter för sin intressegrupp. Prissättnings- och zonindelningssystemet gicks igenom
och man redogjorde för framtida satsningar som är planerade, så som Pågatågsutbyggnaden i nordöstra
Skåne, ett nytt resecentrum i Kristianstad och en utbyggnad av bussnätet. Studentrabatten är för tillfället
35 % på kontantpriset, och ges på 6-zon, 9-zon och länskorten. Det är oklart hur många studenter som
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inte kan utnyttja studentrabatten på grund av att de åker för korta sträckor eller för sällan. Studentrådet
diskuterade om man föredrog att rabattera långpendlarkorten mycket, som idag, eller att rabattera alla
studenters resor litegrann, som skulle vara ett alternativ. Att utöka studentrabatten, och inte bara
omfördela rabatten, är en politisk fråga som inte kunde diskuteras på mötet på grund av att Mats Persson
(FP) inte var närvarande. Frågan om större turutbud mellan Lund och Helsingborg diskuterades, och
tjänstemännen påminde om att turutbudet i Skåne kraftigt ökat under de senaste åren, och att det är en
finansieringsfråga att utöka dem ytterligare, antingen med högre biljettpriser eller större skattefinansiering,
vilka båda är kontroversiella lösningar.

1.11.6

SamIT

Petter Söderlund
I SamIT träffas de som är ”chefer” för it, en för varje fakultet, två från universitets ledningsgrupp samt
chef för LDC och ansvarig för biblioteken.
I gruppen har det under året diskuterats hur vi ska definiera och uppnå en gemensam lägstanivå för
universitets IT-system. Begreppet IT på universitet har delats upp i ungefär 13 undergrupper så som
lagring, bandbredd, epost, telefoni etc. Dessa undergrupper är tänkta att ledas av en person ur SamIT som
ska samla berörda personer som arbetar med frågan på respektive fakultet. Tre grupper har varit aktiva
under året.

1.11.7

Säkerhetsrådet

???Ludvig Foghammar
Under året som gått har säkerhetsrådet främst arbetet med passerkortsfrågan. Denna fråga har varit
mycket svårbehandlad då det råder olika uppfattningar mellan olika institutioner och stora delar ligger på
högre instans än säkerhetsrådet. Jag har drivit frågan om att öppna upp Lunds Universitet för samtliga
studenter för att skapa möten mellan olika utbildningsinriktningar samt ge känslan av ett universitet där
man kan välja att studera var man vill, när man vill. Under året har infrastrukturen för passerkortet utökats
men det finns fortfarande ett problem med att ge alla tillgång till det mesta då kortläsarna inte klarar av
att ”komma ihåg” så pass många kort att alla kort kan användas överallt. Passerkortsfrågan är den absolut
viktigaste att driva anser jag och LUS bör fortsätta att följa den noggrant. Vidare har säkerhetsrådet gjort
en revidering av LU:s säkerhetspolicy, lagt upp en säkerhetshandbok på www.lu.se/alarm, diskuterat
övriga säkerhetsrelaterade frågor med mera. Jag har drivit på för att säkerhetshandboken ska översättas till
engelska så att även våra internationella studenter kan känna sig trygga på vårt universitet. Säkerhetsrådet
verkade inte ha tänkt på detta varpå jag anser att det bör följas noggrant så att den verkligen översätts. Jag
har också upplevt vissa problem med sena kallelser till möten, ibland har jag fått kallelse och handlingar 2
dagar före mötet varpå jag inte kunnat närvara. Detta måste bli bättre då det kan vara svårt för oss
studeranderepresentanter att få seminarier och dylikt flyttade i sista sekunden.

1.11.8

Universitetskollegiet (UK)

??? Hanna Maria
I arbetsordningen för Lunds universitet angavs det att universitetskollegiet (UK) fullgör uppgiften enligt 2
kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen
att utse rektor och prorektor.
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UK sammanträdde under våren 2012 för att höra kandidaterna
Vicerektor Eva Wiberg,
Professor Nils Danielsen,
Professor Stefan Lindgren samt
Professor Sven Strömqvist
och sedan ta ställning till dessa.
UK bestod av 48 ledamöter. Av dessa var 24 vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, 12 övriga
anställda och 12 studeranderepresentanter.
Inom UK utsågs en arbetsgrupp vars uppgift var att förbereda intervjuerna av kandidaterna och sedan
sammanställa UK:s nominering.
Under UK:s första möte diskuterades hur UK:s arbete skulle göras samt de kandidater som
valberedningen tagit fram. Den stora diskussionen var faktumet att det endast var en (1) kvinna av de fyra
(4) nominerade. Många av de anställda ville riva upp valberedningens förslag och upprepa arbetet för att få
fram fler kvinnliga kandidater. Detta ställde sig inte studenterna bakom. Studenterna ansåg att
valberedningen gjort ett gediget arbete och hade fullt förtroende för deras representanter i gruppen.
Även kravprofilen och dess kompletteringar för prorektor diskuterades.
Efter detta möte sammanträde UK:s arbetsutskott där de tog fram frågor att ställa kandidaterna för att
göra intervjuförfarandet så smidigt som möjligt.
Under nästa sammanträda med UK genomfördes intervjuer av samtliga kandidater. Sven Strömqvist
befann sig i USA och intervjuades via Skype.
Under UK:s sista möte diskuterades intervjuerna och kandidaterna och UK valde att föreslå Eva Wiberg
till prorektor.
Till sist sammanträde UK:s arbetsutskott och sammanställde en nomineringstext.
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Finansiell redovisning

Jan Roslund

2.1

Resultaträkning
Not

2011/2012

2010/2011

Medlemsavgifter
Presstöd & prenumerationer
Annonsintäkter
Övriga intäkter

592 396
1 060 554
1 108 444
1 370 142

492 970
1 068 183
1 074 545
1 773 480

Summa intäkter

4 131 536

4 409 178

-1 512 570
-1 881 105
-799 924
-34 813
-3 276

-1 639 827
-2 065 484
-942 029
-29 301
-1 304

-4 231 688

-4 677 946

-100 152

-268 768

Ränteintäkter
Räntekostnader

33 978
-9 224

18 326
-55

Summa finansiella poster

24 754

18 271

-75 399

-250 497

-75 399

-250 497

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader Lundagård
Personalkostnader
Rörelsens kostnader
Avskrivning av inventarier
Nedskrivning av kundfordringar

1
2

Summa kostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
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Balansräkning
Not 2012-06-30 2011-06-30

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

4

48 979

26 198

48 979

26 198

0

8 330

71 520
33 580

85 899
130 290

105 100

216 189

Kassa och bank

2 448 317

2 375 114

Summa omsättningstillgångar

2 553 416

2 599 633

Summa tillgångar

2 602 395

2 625 831

1 426 007
-75 399

1 676 504
-250 497

Summa eget kapital

1 350 608

1 426 007

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

84 480
69 993
1 097 314

110 899
88 669
937 540

Summa kortfristiga skulder

1 251 787

1 137 109

Summa eget kapital och skulder

2 602 395

2 563 116

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Fanborgsmedaljer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

5
3

6
7

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförningsnämndens allmänna råd.
Redovisningen omfattar all verksamhet som bedrives av den juridiska personen Lunds Universitets
Studentkårer, nämligen LUS kansli, Tidningen Lundagård, Fanborgen, BoPoolen och Studentombudet.
Från och med verksamhetsåret HT2010/VT2011 finns följande kostnadsställen: LUS kansli, Tidningen
Lundagård, Fanborgen, BoPoolen och Studentombudet.

2.3.1

Intäkter

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

2.3.2

Fordringar

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

2.3.3

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Avskrivningarna görs enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt
nedanstående förteckning.

Avskrivningstider
Datorer, inköpta fr.o.m. 2005-07-01
Övriga inventarier

2.3.4

3 år
5 år

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde enligt den så kallade först in-först ut-principen
(FIFU) och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärde är det beräknade försäljningsvärdet minskat
med beräknade kostnader för färdigställande samt beräknade försäljningskostnader. Erforderlig inkurans
görs efter individuell prövning.

2.4

Noter

Not 1

Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantalet anställda har beräknats genom att antalet betalda närvarotimmar ställts i relation till normal
årsarbetstid.
2011/2012

2010/2011

6
3

5
3

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
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Löner och andra ersättningar
Ordförande, vice ordförande och generalsekreterare
Övriga anställda

448 735
1 005 873

426 784
1 267 658

298 204

371 042

2011/2012

2010/2011

-168 014
-21 706
-40 915
-153 737
-10 534
5 183
-11 773
-10 661
-35 290
-42 276
-40 000
-75 390
-187 611

-167 570
-20 509
-65 371
-185 896
-21 527
-17 833
-19 948
-12 383
-29 859
-47 183
-44 500
-129 502
-179 949

-792 724

-942 029

2011/2012

2010/2011

Intäkter
Kostnader

873 707
-921 591

977 345
-942 619

Resultat

-47 884

34 727

2 349 762
-2 397 230

2 335 025
-2 579 701

-47 469

-244 676

15 870
-19 875

6 978
-13 323

Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag

Not 2

Rörelsens kostnader

Lokalhyra
Förbrukningsinventarier och -material
Resekostnader
Projekt
Representation och gåvor
Datorer och datortillbehör
Möteskostnader, fika
Kontorsmaterial och porto
Kopiering
Telefon
Revision, ekon. rådgivning
IT-tjänster
Övriga kostnader

Not 3

Resultat per verksamhetsgren

LUS kansli

Lundagård
Intäkter
Kostnader
Resultat

Fanborgen
Intäkter
Kostnader
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Resultat

-4 005

-6 345

Intäkter
Kostnader

476 750
-491 813

454 188
-433 334

Resultat

-15 063

20 854

449 426
-410 403

653 967
-709 025

39 022

-55 057

2011/2012

2010/2011

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/utrangering/stöld

278 157
50 764
0

254 963
23 194
0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

328 921

278 157

Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangering/stöld
Årets avskrivningar

-251 959
0
-27 983

-222 658
0
-29 301

Utgående ackumulerade avskrivningar

-279 942

-251 959

48 979

26 198

BoPoolen

Studentombud
Intäkter
Kostnader
Resultat

Not 4

Inventarier

Avskrivningar

Utgående planenligt värde

Not 5

Eget kapital

Förändring av eget kapital

Balanserad vinst Årets resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång
Överföring föregående års resultat
Årets resultat

1 676 504
-250 497

-250 497
250 497
-75 399

1 426 007
0
-75 399

Belopp vid årets utgång

1 426 007

-75 399

1 350 608

Not 6

Övriga skulder

Skatteskulder
Personalens källskatt
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2011/2012

2010/2011

11 780
28 150

12 531
36 399
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Sociala avgifter

30 063

39 739

Summa

69 993

88 669

2011/2012

2010/2011

346 740
0
215 000
25 000
450 574
60 000
0

332 445
64 725
205 000
35 000
300 000
0
370

1 097 314

937 540

Not 7

Uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda prenumerationsavgifter
Bidrag från Stiftelsen LS:s daghem för barn
Ersättning för BoPoolen
Beräknat revisionsarvode
Ersättning från Lunds universitet för studentombud
Ersättning för utbildningar i ansvarsfull alkoholhantering
Övriga interimsskulder
Summa

Not 8

Organisationens resultat under 5 år

Alla värden i T kr

2011/2012

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Resultat före avskrivning
Avskrivningar
Resultat efter avskrivning
Finansiellt netto
Resultat
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TT

2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

4 132
-4 194
-62
-38
-100
25

4 409
-4 647
-238
-31
-269
18

4 188
-3 991
197
-29
168
9

3 676
-3 516
160
-39
121
36

3 189
-3 075
114
-62
52
23

-75

-250

177

157
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Underskrifter och revisorsyttranden

I efterföljande två bilagor återfinns revisorernas revisionsberättelser. Först i ordningen
verksamhetsrevisorernas följt av ekonomiska revisorns.

Tora Törnqvist

Nicolai Slotte

Ordförande

Vice ordförande

Christian Lindgren

Marjorie Spangler

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Sam Leissner

Sebastian Persson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Vilhelm Hultgren
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 2012-

Johan Samuelsson

Lisa Persson

Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisor

Min revisionsberättelse har avgivits 2012-

Maria Trönell
Ekonomisk revisor (Godkänd revisor, Ernst & Young)

TT

NS

CL

MS

SL

SP

VH

JS

LP

MT

64

