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REMISSVAR - EKONOMISK POLICY OCH HANDLINGSPLAN
FÖR INTERNA EKONOMISKA RUTINER
LUS styrelse skickade styrelsens utkast på ekonomisk policy och förslag till
handlingsplan för interna ekonomiska rutiner på remiss inom LUS organisation.
Tidningen Lundagård och Fanborgen var de enda som inkom med kommentarer.
Styrelsen fick följande svar.
Tidningen Lundagård
Remissvar angående LUS ekonomiska policy
Lundagårds redaktörer ser (i egenskap av arvoderade) positivt på att LUS vill reglera
sin ekonomihantering. Förhoppningsvis leder detta till ökad trygghet för oss som är
arvoderade av Lus. Vi passar samtidigt på att påpeka att arbetsbelastningen för
Lundagårds redaktörer redan är mycket hög och att vi hoppas att policyn inte ska
ålägga redaktörerna ytterligare administrativa uppgifter.
Vi vill också påminna om att LUS styrelse vid varje beslut som rör Lundagårds
verksamhet måste ta hänsyn till det redaktionella oberoende som är fundamentalt för
att Lundagårds granskande uppdrag. Det är alltså problematiskt om Lus presidium,
styrelse eller ting ska fatta beslut om enskilda inköp för Lundagårds räkning då dessa
ofta gäller reportage som tidningen gör. Det kan nämligen, i värsta fall, användas som
ett sätt att motarbeta att en specifik granskning genomförs. I stället bör kontrollen ske
genom budgetramar och generella, i förhand satta ramar (t ex alkoholförbudet).
Lundagård har bara en invändning mot policyn. Det rör användandet av personlig
kredit inom Lus organisation. Detta är ett ovanligt och olämpligt tillvägagångssätt,
som vi inte kan acceptera.
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Som anställd (arvoderad) av Lus ingår det i ens uppdrag att göra inköp för relativt
stora belopp. Det ingår i Lundagårds verksamhet att köpa mat till våra medarbetare
för upp till några tusen kronor i månaden.
Vi menar att det är och orimligt att kräva av den anställda att hen tar personliga lån för
att göra detta. (Som det är nu, är det enda alternativet till att göra detta med kreditkort
att göra det genom personliga utlägg vilket kan bli alltför dyrt.) Dels ska man helt
enkelt inte tvingas av sin arbetsgivare att ta lån för att kunna utföra sitt jobb, dels ska
man inte som anställd behöva ta risken att förlora en stor del av sin lön om ens kort
blir bestulet eller att man förlorar sina kvitton.
Detta blir särskilt allvarligt eftersom Lus formulerat frågan om redovisning av kvitto
på ett sådant sätt att bevisbördan ligger på den anställda. Det öppnar för att det
uppkommer situationer där den anställda har förlorat ett kvitto på ett sätt som inte
beror på dennas oaktsamhet (t.ex. stöld), men inte har bevis för det.
Särskilt problematiskt blir detta eftersom frågan ska avgöras av Lus styrelse och
presidium, som tyvärr ibland har ett problematiskt förhållande till Lundagårds
redaktörer på grund av tidningens granskande uppdrag.
Vi föreslår att Lus i stället inför ett system där den anställda är ansvarig att ersätta för
försvunna kvitton, men inte behöver ta lån. Det kan antingen lösas genom
1) kreditkort som är skrivna på Lus som organisation,
eller
2) en innovativ kompromiss:
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Lus sätter in den anställdas sista (eller nästa) lön på ett konto, som de kopplar
betalkortet till. På så vis ligger risken kvar på den anställda, men hen behöver inte ta
privata lån och riskera att skuldsätta sig.
3) Lus hittar ett sätt där den anställda kan göra de inköp som behövs utan att vare sig
göra stora utlägg eller använda privat kredit.
Utöver detta, ber Lundagård om klargörande kring några mindre saker.
1.4 Om alkoholhaltiga drycker skall inköpas utan styrelsens i förväg explicita
godkännande måste detta göras med ett personligt utlägg, som sedan ersätts mot
inlämnande av kvitto.
Jämför 1.2 ”Ersättning utgår aldrig vid privat inköp av alkoholhaltiga drycker”. Vad är
det som är tillåtet?
3.2 Lundagårds redaktörer attesterar i dag alla Lundagårds inköp innan Lus gör det. Vi
önskar att det fortsätter vara så. Vi föreslår att Lus tillägger att Lundagårds kvitton
även ska attesteras av Lundagårds redaktörer.
3.3 Vill få bekräftat att detta inte gäller arvoderade. (Det skulle lägga mycket extra jobb
på redaktörerna utan någon större nytta.)
3.5 Vad gäller för arvoderade? (Kollektivavtal gäller väl inte?)
+ Bör policyn ta upp vad som händer vid långtidssjukskrivning eller föräldraledighet?
Vi överlåter åt Lus att bestämma hur de vill förbereda sig för sådant, men påpekar att
man bör vara förberedd på det.
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Tillägg: Vi vill förtydliga att vi inte har upplevt att Lus nuvarande presidium eller
styrelse använder sig av sin ställning som arbetsgivare för att påverka tidningens
innehåll. Våra varningar om att det kan ske grundar sig på den erfarenhet som byggts
upp inom organisationen under en lång rad av redaktörer.
Ida Ölmedal, redaktör
Fanborgen
Remissvar angående handlingsplan för interna ekonomiska rutiner
Fanborgens ekonomiska tillgångar är tänkta att användas till inköp av mat och dryck i
samband med fanbärningar och akademiska högtider, utrustning nödvändig för dessa,
samt medaljen Kungliga Föreningen För Fanbäreriets Främjande.
Fanborgens Övermarskalk sätter en schablonsumma för mat respektive dryck, samt
justerar denna efter behov.
Under 2013 är schablonsummorna beräknade:
Mat

20 kr/Person

Dryck

30 kr/Person

Betalning av mat respektive dryck görs i första hand i förväg av deltagare till
Fanborgens bankgiro-konto. Betalning kan i undantagsfall även göras kontant på plats
om så övermarskalken godkänner.
Av LUS ting valda standarbärare, Övermarskalk och biträdande Övermarskalk
bekostar alltid sin egen dryck. Dessas mat bekostas av LUS, i enlighet med de medel
som tinget avsatt för Fanborgen. Utlägg för denna mat görs med Fanborgens egna
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medel, och ersätts i efterhand då Övermarskalken inkommit med namn på deltagande
samt kvitton för inköp till LUS redovisning.
Nationsfanbärares, samt övriga deltagandes, mat respektive alkoholhaltiga dryck
bekostas i enlighet med de regelverk deras respektive organisationer föreskriver. Det
är upp till varje nation, eller annan deltagande organisation, att själv avgöra hur stor
del (om någon) som bekostas av deltagaren personligen, respektive av organisationen.
MEDALJER
Medaljen Kungliga Föreningen För Fanbäreriets Främjande (KFFFF) inhandlas, och
hålls i lager, efter behov av Övermarskalken efter samråd med LUS presidium.
Kostnaden faktureras LUS och dras från av LUS ting beslutade medel för Fanborgens
verksamhet.
Övermarskalken inkommer med personuppgifter för recepienden till LUS presidium,
vilket i sin tur fakturerar denne. Först efter att fakturan är betald utdelas KFFFF.
KFFFF att tilldelas av LUS ting valda standarbärare och biträdande Övermarskalk
bekostas till hälften personligen av recipienden och till hälften av LUS, i enlighet med
de medel som tinget avsatt för Fanborgen.
KFFFF att tilldelas nationsfanbärare, eller annan fan- respektive standarbärare,
bekostas i enlighet med de regelverk deras respektive organisationer föreskriver. Det
är upp till varje nation, eller annan deltagande organisation, att själv avgöra hur stor
del (om någon) som bekostas av deltagaren personligen, respektive av organisationen.
Övermarskalkmedaljen bekostas till hälften personligen av Övermarskalken och till
hälften av LUS, i enlighet med de medel som tinget avsatt för Fanborgen.
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Övermarskalken ansvarar för att inkomma med kvitto till LUS redovisning för
samtliga inköp gjorda med Fanborgens egna medel. Övermarskalken ansvarar också
för att handkassan efter behov sätts in på Fanborgens konto.
KFFFF-medalj

850 kr

Övermarskalk-medalj

1200 kr

Filip Alexis
Övermarskalk

I tjänsten

Nicolai Slotte
Vice ordförande
Lunds universitets studentkårer
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