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1. Ändamål och organisation
§1.1 Grundande

Lunds studentkårers karneval (hädanefter kallad
Lundakarnevalen) har firats sedan 1849.

§1.2 Syfte

Syftet för Lundakarnevalen är att vart fjärde år arrangera en
studentkarneval för att i lundensisk och karnevalistisk anda
roa studenter och allmänhet i Lund. Verksamheten ska vara
ideell samt icke-kommersiell.

§1.3 Huvudmän

Huvudmän för Lundakarnevalen är de studentkårer som är
medlemmar i Lunds universitets studentkårer (hädanefter
kallat LUS). Huvudmän för Lundakarnevalen är de erkända
studentkårer vid Lunds universitet som så önskar.
Huvudmännen har inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar
för karnevalen. Alternativt utelämna sista meningen.

§1.4 Organisation

Lundakarnevalens organisation består minst av
 karnevalsorganet,
 karnevalskommittén,
 utredningsgruppen,
 valberedningen samt
 revisorerna.
 referensgruppen.

§1.5 Firmatecknare

Lundakarnevalens firma tecknas av
 karnevalskommittén samt
 karnevalsgeneralen,
 ekonomichefen samt
 de personer karnevalskommittén beslutar att delegera
firmateckningsrätt till.
Firmatecknare ska vara myndig och inte ha näringsförbud.
Karnevalskommittén kan besluta att en eller flera personer
ska kunna teckna Lundakarnevalens firma som särskild
firmatecknare.

§1.6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret omfattar tiden den den 1 januari – 31
december, undantagsvis kalenderåret före ett karnevalsår, så
verksamhetsåret omfattar 6 månader, 1 januari – 30 juni,
följt av ett 18 månader långt verksamhetsår omfattande en
karneval, 1 juli år ett(1) – 31 december år två(2).
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

2. Karnevalsorganet
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§2.1 Syfte

Karnevalsorganet är Lundakarnevalens högsta beslutande
organ och är genom sina huvudmän representanter för
samtliga studenter vid Lunds universitet.

§2.2 Sammansättning

Karnevalsorganet utgörs av en ledamot utsedd från vardera
huvudman till Lundakarnevalen. Vardera ledamot har en
röst. Ledamoten ska vara utsedd senast tre vardagar före
nästkommande karnevalsorgan för att anses giltig för
sammanträdet.
Beslutar karnevalsorganet att fira Lundakarneval enligt §2.4
ska varje erkänd studentkår vid Lunds universitet meddela
om de inte önskar att vara huvudman för karnevalen.
Studentkår som ej önskar att vara huvudman för Karnevalen
förlorar all representation i organet, fram till dess att en ny
utredningsgrupp ska tillsättas.

§2.3 Karnevalsorganets ordförande

Karnevalsorganet leds av Lunds universitets studentkårers
ordförande. Vid dennes frånvaro utser karnevalsorganet en
tillförordnad
mötesordförande.
Karnevalsorganets
ordförande har inte rösträtt vid karnevalsorganets
sammanträden.

§2.4 Åligganden

Karnevalsorganet skall i god tid före Lundakarnevalen
tillsätta en utredningsgrupp som utreder förutsättningarna
för att fira Lundakarneval. Beslutar karnevalsorganet att fira
Lundakarneval åligger det organet att:
Det åligger karnevalsorganet att:
 i god tid före Lundakarnevalen tillsätta en
utredningsgrupp som utreder förutsättningarna för att
fira Lundakarneval.
Beslutar karnevalsorganet att fira Lundakarneval ska
karnevalsorganet:
 besluta om vilka poster, utöver karnevalsgeneral och
ekonomichef, som ska utgöra karnevalskommittén,
 utse tillsätta ordförande samt sex ledamöter för
valberedningen i enlighet med §4.2 för Lundakarnevalen,
 tillsätta en karnevalskommitté,
 tillsätta Lundakarnevalens sektionschefer,
 tillsätta ekonomichef,
 utse tillsätta revisorerna,
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 tillsätta Lundakarnevalens referensgrupp,
 stadfästa alternativt tillsätta karnevalsgeneral efter förslag
från karnevalskommittén,
 besluta om medlemskapskrav för att vara karnevalist,
 godkänna karnevalsbudgeten karnevalens rambudget efter
förslag från karnevalskommittén,
 besluta om eventuella policydokument för karnevalen,
 besluta om eventuella revideringar och nyinstiftande av
styrdokument för Lundakarnevalen,
 vid behov utse tillsätta arbetsgrupper,
 efter
revisorernas
rapport
ta
ställning
till
karnevalskommitténs ansvarsfrihet samt,
 besluta om resultatdisposition. samt utdelning av
eventuellt överskott.

§2.5 Kallelse och handlingar

Karnevalsorganet
sammanträder
på
kallelse
av
karnevalsorganets ordförande. Rätt att hos karnevalsorganets
ordförande kräva kallande till organ tillkommer
karnevalsgeneralen, revisorerna, eller enskild huvudman.
Kallelse och handlingar ska vara respektive huvudman samt
karnevalsgeneral och revisorerna tillhanda senast fem
vardagar före sammanträdet. Ärenden som inte upptagits på
föredragningslista till karnevalsorganets sammanträden får
inte behandlas om inte karnevalsorganet så beslutar att göra.

§2.6 Ärenden

Ärenden som avgörs i karnevalsorganet ska ha erhållit
samtliga avlagda röster eller samtliga avlagda röster förutom
en. Ledamot kan begära röstprotokoll. I sådant röstprotokoll
ska anges såväl bifallsröster och avslagsröster samt vilka som
avstått från att rösta. Den som avstått från att rösta ska inte
beaktas vid ett avgörande ifall ett förslag erhållit samtliga
röster eller samtliga röster förutom en.

§2.7 Valärenden

Vid personval blir den person som fått mer än hälften av de
avlagda rösterna vald. Kandiderar fler än en person eller om
karnevalsorgansets ordförande eller karnevalsorganet anser
att person kan lida skada eller men ska omröstningen vara
sluten. Om platsen inte kunnat besättas på detta sätt, går de
två kandidater som erhållit högst röstetal i första omgången
vidare till en ny omröstning. Under omröstningen får
ytterligare nomineringar inte förekomma.
I andra
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valomgången är den vald som erhållit flest röster. Vid lika
röstetal har valberedningens förslag företräde. I övrigt ska en
ny omröstning hållas mellan de som fått lika röstetal. Under
pågående möte får nominering av ytterligare kandidater,
utöver de av valberedningen föreslagna samt motkandidater,
ske endast efter att mötet så beslutat.
§2.8 Ordningsfråga

Ordningsfråga som avgörs inom karnevalsorganet avgörs
med enkel majoritet.

§2.9 Adjungeringar

Med adjungeringar menas, om inte annat stadgas,
adjungering med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

§2.10 Ständigt adjungerade

Till karnevalsorganets sammanträden är följande ständigt
adjungerande:
 karnevalskommittén,
 revisorerna,
 referensgruppen,
 ordförande för valberedningen,
 LUS presidium,
 ordförande, eller motsvarande, för erkänd studentkår vid
Lunds universitet,
 representant från Akademiska Föreningen, samt
 representant från Kuratorskollegiet.

§2.11 Jäv

Ledamot får inte delta i omröstning rörande ansvarsfrihet
för ledamoten själv eller för sådant organ inom
Lundakarnevalen, vilket ledamoten tillhör under den tid som
beslutet avser. Inte heller får ledamot delta i omröstning i
fråga, vars avgörande kan förväntas medföra synnerlig nytta
för ledamoten själv eller någon vederbörande närstående.

§2.12 Lyckta dörrar

Karnevalsorganet är offentligt såvida inte organet beslutar
annorlunda. Karnevalsorganet eller dess ordförande kan
besluta att mötet ska hållas bakom lyckta dörrar om dessa
antar att enskild kan lida skada eller men vid frågor som rör
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden om det
röjs. När beslut tas om att gå till lyckta dörrar erhåller, om
inte organet beslutar annorlunda, endast ledamöter i organet
rätten att delta. Däremot kan inte beslut tas bakom lyckta
dörrar.

§2.13Protokoll

Vid karnevalorganets sammanträden ska beslutsprotokoll
föras. Protokoll justeras av karnevalsorganets ordförande,
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jämte en av karnevalsorganet utsedd justeringsperson. Vid
valärenden ska protokoll justeras av karnevalsorganets
ordförande, jämte två av karnevalsorganet utsedda
justeringspersoner. Efter justering ska protokoll anslås
offentligt via lämpliga kanaler samt arkiveras av
karnevalsorganets ordförande.
§2.14 Beslutsförhet

Karnevalsorganet har rätt att fatta beslut då minst hälften av
antalet ledamöter är närvarande vid omröstningen.

3. Karnevalskommittén
§3.1. Syfte

Karnevalskommittén ansvarar för Lundakarnevalens
genomförande och dess ekonomi. samt fungerar som
strategisk styrgrupp. Ledamöter utses av karnevalsorganet på
förslag av valberedningen senast nio månader före
karnevalsåret.
Karnevalskommittén
svarar
inför
karnevalsorganet.

§3.2. Sammansättning

Karnevalskommittén ska bestå av:
 karnevalsgeneral,
 ekonomichef,
 två ledamöter från förutvarande karnevalskommitté samt
 av karnevalsorganet fastställt antal ledamöter.
Karnevalskommittén utgörs inledande av förutvarande
karnevalsgeneral samt en representant ur förutvarande
karnevalskommitté. Förutvarande karnevalsgeneral fortsätter
sitt ämbete till dess att ny general är utsedd.
Karnevalskommittén utgörs inledande av två ledamöter ur
förutvarande
karnevalskommitté,
företrädesvis
av
förutvarande karnevalsgeneral. Om så är fallet fortsätter
förutvarande karnevalsgeneral sitt ämbete till dess att ny
general är utsedd. Om så inte är fallet får posten som
karnevalsgeneral vara vakant till dess att ny general tillsätts.
Karnevalskommitténs
ledamöter
kan
inte
vara
sektionschefer för Lundakarnevalen.
Ledamöter av karnevalskommittén ska vara inskrivna som
studenter vid Lunds universitet. Karnevalsorganet kan
besluta om undantag. De två ledamöterna från förutvarande
karnevalskommitté omfattas inte av detta krav.

§3.3. Åligganden

Det åligger karnevalskommittén att:
 inom sig tillsätta alternativt föreslå karnevalsgeneral samt
redovisa processen för detta till karnevalsorganet,
 tillsätta sektionschefer och souschefer samt redovisa
processen för detta till karnevalsorganet,
 bereda policydokument till karnevalsorganet,
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 lägga
fram
Lundakarnevalens
rambudget
för
karnevalsorganet,
 avlägga löpande ekonomiska verksamhetsrapporter till
karnevalsorganet,
 utvärdera Lundakarnevalen,
 efter avslutad Lundakarneval skriva testamente för att
säkerställa att anskaffade erfarenheter förs vidare till
kommande Lundakarneval, samt
 ansvara för att Lundakarnevalens årsredovisning
tillsammans med övrigt revisionsunderlag senast ett år
efter karnevalsdagarna överlämnas till revisorerna för
granskning.

4. Karnevalens referensgrupp
§4.1 Syfte

Ansvarar säkerställa en god kommunikation mellan
karnevalsorganet och karnevalskommittén. Referensgruppen
skall av karnevalskommittén och Karnevalens revisorer
löpande hållas informerade om Karnevalens verksamhet.

§4.2 Sammansättning

Referensgruppen skall bestå av
 en ordförande utsedd av karnevalsorganet,
 fem ledamöter utsedda av karnevalsorganet varav en
ledamot nominerad av Kuratorskollegiet och en ledamot
nominerad av Akademiska Föreningen.

§4.3 Ständigt adjungerade

Till referensgruppens sammanträden är följande ständigt
adjungerande:
 Karnevalsgeneralen
 Lundakarnevalens ekonomichef
 Lundakarnevalens revisorer

§4.4 Kallelse

Referensgruppen sammankallas av gruppens ordförande.
Rätt att hos referensgruppens ordförande kräva kallande till
möte tillkommer karnevalsgeneralen, karnevalens revisorer,
eller enskild ledamot i referensgruppen. Kallelse skall vara
gruppens ledamöter och ständigt adjungerade tillhanda
senast fem vardagar före sammanträdet.

4. Valberedning
§4.1. Syfte

Lundakarnevalens valberedning utses av karnevalsorganet
senast ett och halvt år före karnevalsåret. Valberedningen
har till uppgift att bereda och föreslå karnevalsorganet
karnevalskommittéledamöter samt revisorer. Valberedningen
ska
iaktta
ett
organisations-,
mångfaldsoch
jämställdhetsperspektiv.

§4.2. Ledamöter

Valberedningen ska bestå av:
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 ordförande
och
sex
karnevalsorganet, varav två
Kuratorskollegiet och en
Akademiska Föreningen.
 sex ledamöter varav en
Kuratorskollegiet och en
Akademiska Föreningen.

ledamöter
tillsatta
av
ledamöter nominerade av
ledamot nominerad av
ledamot
ledamot

nominerad
nominerad

av
av

§4.3. Ständigt adjungerade

Till valberedningens sammanträden är en representant tillsatt
av förutvarande karnevalskommitté ständigt adjungerad.

§4.4. Beslutsförhet

Valberedningen är beslutsmässig då valberedningens
ordförande samt minst hälften av ledamöterna är närvarande
vid beslutet.

§4.5. Åliggande

Det åligger valberedningen att till karnevalsorganet lämna
förslag på:
 ekonomichef,
 ledamöter i karnevalskommittén,
 sektionschefer,
 revisorer,
 fyllnadsval till karnevalskommittén samt
 eventuella övriga poster karnevalsorganet beslutar att
uppdra till valberedningen att bereda. dock ej
referensgruppen.

§4.6. Valberedningsordförandes
åliggande

§4.7. Kandidering

Valberedningens ordförande ska till karnevalsorganets
ordförande avge fullständigt namnförslag avseende de val
som ska förrättas, i sådan tid att förslaget kan utsändas
senast tio vardagar före karnevalsorganet.
Rätt att kandidera till valbara poster inom Lundakarnevalen
har
 samtliga studenter vid Lunds universitet samt
 personer som inte uppfyller ovan ställda krav om
karnevalsorganet beslutar om undantag.
Alternativt skippar vi punktsatserna och skriver: karnevalsorganet
kan besluta om undantag från ovan stipulerat krav.
Kandidatur ska ha inkommit till valberedningen senast fem
veckor före karnevalsorganet.

§4.8. Nominering

Rätt att nominera till valbara poster inom Lundakarnevalen
har samtliga studenter vid Lunds universitet. Nominering ska
ha inkommit till valberedningen senast fem veckor före
karnevalsorganet.
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§4.9. Fyllnadsval

Kandidaturer och nomineringar för fyllnadsval ska inkomma
till valberedningen senast två veckor före karnevalsorganet.

§4.10. Protokoll

Vid beslut ska beslutsprotokoll föras och justeras av
valberedningens ordförande samt en utsedd justerare.
Justeringen ska ske skyndsamt och beslutsprotokollen ska
därefter offentliggöras, det är först då valberedningens
nomineringar är offentliga.

§4.11. Motkandidering

Efter offentliggörande av protokoll är det möjligt samtliga
studenter vid Lunds universitet att motkandidera. Sista
datum för motkandidaturer är fem vardagar före
karnevalsorganet. Motkandidaturer ska inkomma skriftligen
till karnevalsorganets ordförande.

§4.12. Jäv

Ledamot i valberedningen får inte delta i beslut i
valberedningen varigenom ledamoten själv eller någon
vederbörande närstående föreslås till viss post. Ordförande
eller ledamot i valberedningen äger ej rätt att kandidera till
poster inom Lundakarnevalen.

5. Utredningsgruppen
§5.1. Syfte

Utredningsgruppen utses av karnevalsorganet senast 18
månader före karnevalsåret och har till uppgift att utreda
förutsättningarna för att fira Lundakarneval liksom vilka
poster olika typer av ledamöter i karnevalskommittén, utöver
karnevalsgeneral och ekonomichef, som ska utgöra
karnevalskommittén.

§5.2. Sammansättning

Utredningsgruppen utgörs av:
 ordförande,
 fem ledamöter samt
 tre ledamöter från sittande karnevalskommitté.

§5.3. Ordförandes åligganden

Det åligger utredningsgruppens ordförande att rapportera
resultatet av utredningen till karnevalsorganet, samt skicka in
beslutsförslag till karnevalsorganets ordförande senast tre
månader efter gruppens tillsättning.

6. Karnevalens revisorer
§6.1 Ekonomisk revisor

Ordinarie ekonomisk revisor utses av karnevalsorganet. Den
ekonomiska revisorn ska vara auktoriserad revisor eller
inneha motsvarande kompetens alternativt att vi utelämnar
inneha motsvarande kompetens. Den ekonomiska revisorn är
ansvarig för att genomföra en revision av Lundakarnevalens
räkenskaper och förvaltning.
Tre stycken ordinarie revisorer utses av karnevalsorganet. Revisorerna
ska löpande granska Lundakarnevalens verksamhet för
karnevalsorganets räkning. För granskning av Lundakarnevalens
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räkenskaper och förvaltning ska revisorerna till sin hjälp utse en eller
flera personer med kompetens motsvarande en auktoriserad revisor.
§6.2 Verksamhetsrevisor

Tre stycken ordinarie verksamhetsrevisorer utses av
karnevalsorganet. Verksamhetsrevisorerna ska löpande
granska Lundakarnevalens verksamhet för karnevalsorganets
räkning.

§6.3 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse ska avges för den genomförda
Lundakarnevalen och vara karnevalsorganet tillhanda senast
nästkommande år. Berättelsen ska innefatta yttrande i fråga
om ansvarsfrihet för karnevalskommittén.

7. Kapital
§7.1. Kapital

För säkerställande av Lundakarnevalens fortlevnad ska
målsättningen vara att det egna kapitalet uppgår till tio
procent av den senaste karnevalens omsättning. Så länge
denna målsättning är nådd får högst hälften av eventuellt
överskott delas ut enligt §8.2.

§8.2. Utdelning

Den del av överskottet som är ämnat för utdelning skall
delas ut till studentlivet vid Lunds universitet. Hur denna
utdelning sker beslutas av karnevalsorganet.

8. Ändring och tolkning av stadgan
§8.1 Stadgetolkning

Tolkningsföreträde
karnevalsorganet.

av

denna

stadga

tillkommer

§8.2 Stadgeändring

Denna stadga kan ändras genom likalydande beslut av
karnevalsorganet vid två sammanträden med minst tre och
högst nio månader emellan, dock ej samma termin. Vid
förändring av LUS stadga som påverkar denna stadga ändras
denna stadga genom anmälan till karnevalsorganet.

9. Upplösning
§9.1. Upplösning

Lundakarnevalen upplöses genom två likalydande beslut av
karnevalsorganet med två års mellanrum. Vid upplösande
ska karnevalsorganet besluta om hur Lundakarnevalens
tillgångar, efter samtliga skulders gäldande, ska fördelas.
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