Detta förslag kommer från Lundagårds sittande redaktörer och har stöd hos
Lundagårds styrelse enligt beslut den 10 april.
Vi föreslår att Lus ändrar titeln på Lundagårds biträdande redaktör till enbart "redaktör" och att man - delvis
som en konsekvens av det - även justerar reglementet för att förtydliga ansvaret hos dagens biträdande
redaktör och webbredaktör.
Vi menar att dagens reglemente ger en felaktig bild av ansvarsfördelningen mellan redaktörerna. Så länge
Lundagård har haft en biträdande redaktör har den biträdande redaktören i praktiken oftast tagit lika stort
ansvar för utbildning, löpande ekonomi, val av redaktionsmedlemmar osv. som redaktören. Redaktören bär
ensam utgivaransvaret, men båda två - sedermera alla tre - har delatpå ansvaret för arbetet på redaktionen.
Titeln "biträdande redaktör" och lösningen att beskriva den biträdande redaktören som "behjälplig" i stället
för ansvarig förminskar den roll som den biträdande redaktören har.
Vi menar även att den ansvarsfördelning som funnits i praktiken är mer önskvärd än den som reglementet
beskriver. För det första är det inte önskvärt att skapa en hierarki mellan de tre redaktörerna. För det andra
är det ineffektivt att låta en person ensam ha det yttersta ansvaret för ekonomi, kontakt med
annonsbyrå/tryckeri/distributörer osv. För det tredje ökar det ansvarstagandet om alla tre redaktörer anses
solidariskt ansvariga för att ekonomin sköts osv.
Sist, men absolut inte minst, menar vi att posten som biträdande redaktör hade varit ännu mer attraktiv för
sökande om den bättre speglat den roll som den biträdande redaktören faktiskt har på redaktionen.
YRKANDE
Vi yrkar
att Lundagårds biträdande redaktör byter titel till redaktör
att Lus ting beslutar att ändra sitt reglemente enligt nedanstående.

Förslag:

2.7.1 Redaktörerna

Lundagård har två redaktörer och en webbredaktör. Redaktörer och webbredaktör väljs av LUS ting
för två år i taget
och ansvarar inför tinget för att tidningen lever upp till de högt ställda
förväntningarna. En av de tre redaktörerna utses av LUS ting till ansvarig utgivare för både Lundagård
och Lundagard.se. Till sin hjälp har redaktörerna och webbredaktörerna en styrelse och en redaktion.
Redaktörerna och webbredaktören utser redaktionen.

2.7.1.1 Redaktörernas och webbredaktörens åligganden

Det åligger redaktörerna och webbredaktören gemensamt

att tillsammans med den övriga redaktionen utse två ledamöter från
redaktionen till Lundagårds styrelse.

att utse och leda redaktionen.
att för styrelse presentera en arbetsordning för redaktionen.
att ansvara för tidningens löpande ekonomi.
att genom utbildningar tillse att varje redaktionsmedlem är väl insatt i studentföreningarnas
verksamhet och studentlivet i Lund i stort.
att erbjuda skribenter i tidningen erforderlig utbildning för uppdraget.
att föra en dialog med och upprätthålla goda kontakter med annonsbyrån, tryckeriet och
distributörerna

2.7.1.2 Webbredaktörens särskilda åligganden
Det åligger webbredaktören
att särskilt ansvara för webbtidningen.

Tidigare:
2.7.1 Redaktörerna
Redaktör, biträdande redaktör och webbredaktör väljs av LUS ting för två år i taget
och ansvarar inför tinget för att tidningen lever upp till de högt ställda
förväntningarna. Till sin hjälp har redaktörerna en styrelse och en redaktion.
Redaktören utser redaktionen i samråd med biträdande redaktör och webbredaktör.
2.7.1.1 Redaktörens åligganden
Det åligger redaktören
att vara ansvarig utgivare för tidningen Lundagård, såväl tryckt tidning som
webbtidning.
att tillsammans med den biträdande redaktören, webbredaktören och den
övriga redaktionen utse två ledamöter från redaktionen till Lundagårds
styrelse.
att utse och leda redaktionen.
att för styrelse presentera en arbetsordning för redaktionen.
att ansvara för tidningens löpande ekonomi.
att genom utbildningar tillse att varje redaktionsmedlem är väl insatt i
studentföreningarnas verksamhet och studentlivet i Lund i stort.
att erbjuda skribenter i tidningen erforderlig utbildning för uppdraget.
att föra en dialog med och upprätthålla goda kontakter med annonsbyrån,
tryckeriet och distributörerna
2.7.1.2 Biträdande redaktörens åligganden
Det åligger biträdande redaktören

att vara redaktören behjälplig i det redaktionella arbetet
att vara redaktören behjälplig i dennes övriga arbete
2.7.1.3 Webbredaktörens åligganden
Det åligger webbredaktören
att särskilt ansvara för webbtidningen.
att vara redaktören behjälplig i det redaktionella arbetet.
att vara redaktören behjälplig i dennes övriga arbete

