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Förslag medlemsavgift, presstöd och resultatmål
Härmed inkommer arbetsgruppen med ansvar för resultatmål, detaljbudgetar
och medlemsavgift (hädanefter arbetsgruppen) med sitt förslag på
medlemsavgift, presstöd och resultatmål för verksamhetsåret 2016/2017.
Arbetsgruppen har består av Sebastian Persson (sammankallande), Cecilia Skoug
och Nils Wetterberg. Ärendet ska behandlas på tingssammanträdet den 19 april.
Arbetsgruppen sammanträdde den 8 mars och landade då i de förslag som
presenteras nedan. Informationen nedan finns för att tydliggöra de övervägande
som arbetsgruppen gjort för respektive del av förslaget.
Medlemsavgift
Inför föregående verksamhetsår (2014/2015) höjdes medlemsavgiften i LUS
med två kronor, till den nuvarande medlemsavgiften på 21 kronor per
helårsstudent/helårsekvivalent. Denna höjning gjordes för att styrelsen
2013/2014 ville införa en administratörstjänst på LUS, vilket sedermera inte
genomfördes av styrelsen 2014/20151. Medlemsavgiften behölls emellertid för
innevarande verksamhetsår dels för att möte vissa kostnadsökningar men
framförallt för att möjliggöra högtidlighållandet av LUS jubileum samt för att
bidra till BoPoolens hemsida. Arbetsgruppen ser inte att något av den
ekonomiska digniteten föreligger för kommande verksamhetsår och föreslår
därför en sänkt medlemsavgift enligt nedan. Anledningen till att den inte sänks
till 19 kronor per helårsstudent/helårsekvivalent (vilket var medlemsavgiften
innan den senaste höjningen) är för att ha möjlighet genomföra de olika projekt
som åläggs LUS, som det innevarande pedagogikprojektet och
studieplatsrapporten.
Presstöd
Arbetsgruppen har inte fått några indikationer på att det finns ett behov av att
höja presstöd för Tidningen Lundagård varför arbetsgruppen föreslår en
oförändrad nivå på stödet.
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Resultatmål
Arbetsgruppen anser att det inte finns några behov att justera resultatmålen
gentemot det normala, varför oförändrade resultatmål föreslås även inför
kommande verksamhetsår.
Förslag
Arbetsgruppen föreslår styrelsen att lägga fram följande förslag till tinget
att fastställa medlemsavgiften i LUS för verksamhetsåret 2016/2017
till 20 kronor per helårsstudent/helårsekvivalent,
att fastställa presstöd för Tidningen Lundagård för verksamhetsåret
2016/2017 till 10 kronor per helårsstudent/helårsekvivalent,
att fastställs resultatmålen för resultatenheterna Lundagård,
BoPoolen och Studentombudet till 0 kronor samt
att fastställa resultatmålet för Fanborgen till -5000 kronor.

Dag som ovan,
Sebastian Persson
Styrelseledamot
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