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Ekonomisk policy för Lundagård
Tinget har uppdragit åt LUS styrelse att ta fram ett förslag till ekonomisk policy för
Lundagård. Policyn är i tänkt att i framtiden ingå som ett kapitel i LUS ekonomiska
policy. Här är ett första utkast:
EKONOMISK POLICY FÖR RESULTATENHETEN LUNDAGÅRD
Denna policy ska fungera som riktlinjer i för arbetet med Lundagårds ekonomi.
Policyn är antagen av tinget och ska följas av alla delar av Lunds universitets
studentkårer. Ändringar eller frånsteg får endast beslutas av tinget eller i
brådskande ärenden av LUS styrelse.
Budget

-

-

Lundagård ska budgetera försiktigt. Det kommande årets intäkter ska
beräknas i underkant och inte överkant utifrån vad man uppskattar
att utfallet i framtiden kommer att resultera i. Kostnader ska
beräknas i överkant.
Intäkter från presstöd ska beräknas på antalet helårsstudenter och
helårsekvivalenter Lunds universitets bokslut från föregående år.
Budgeten ska vara lättläst. Otydliga budgetposter ska i största
möjliga mån undvikas.

Underskott
-

Ett eventuellt underskott under ett verksamhetsår ska i största
möjliga mån kompenseras året efter för att upprätthålla en
balanserad ekonomi där det sparade kapitalet uppgår till ett sådant
belopp att verksamhetens framtid alltid är säkrad. Detta ska vägas in
i arbetet med budget.
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Kostnader
-

Lundagård ska alltid sträva efter att minimera kostnaderna och öka
intäkterna.
Mat och fika ska i största möjliga mån inhandlas billigt och tillredasi
de egna lokalerna för att hålla nere kostnaderna.
Arbetsmiljön ska vara god och hålla en liknande nivå som den på
LUS medlemskårer.

Förnyelse av avtal
-

-

Avtal som påverkar Lundagårds ekonomi ska regelbundet ses över
och omförhandlas för att om möjligt sänka kostnaderna, höja
intäkterna och upprätthålla kvalitet i tjänsterna.
Avtalstider ska hållas korta för att få flexibilitet i ekonomin.

I tjänsten,

Tora Törnquist
Ordförande
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