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AFKKLUS
Bakgrund
AF har lyft frågan om att formalisera det samarbete och mötesformat som finns
mellan AF, KK och LUS. Frågan har tidigare diskuterat inom presidiet men
bedömningen gjordes att den borde lämnas obehandlad. På förekommen
anledning kommer vi nu dock vara tvungna att lite mer ingående diskutera
formerna för samarbete, en arbetsgrupp bestående av Jack (LUS), Sofia (AF) och
Björn (KK) och presidiet önskar således vägledning i frågan.
AFKKLUS
I dagsläget är samarbetet i stor utsträckning oreglerat. Organisationerna äger
vissa frågor som gemensamma projekt så som hälsningsgillet och
alkoholutbildningarna. Även projektledaren för hälsningsgillet skriver avtal med
AF, KK och LUS gemensamt.
Det finns även en praxis inom samarbetet att vi behandlar de frågor som
uppkommer rörande de äskningar som gjorts ”gemensamt”. Formellt är det här
LUS som äskar pengar å studentlivets vägnar, men vissa av dem förvaltas i stort
av AFKKLUS tillsammans.
I dagsläget ter sig formen så att vi har ett möte ca en gång i månaden där ansvar
för ordförandeskap och mötesanteckningar roterar mellan organisationerna. Alla
från de olika organisationernas presidium sitter med (alltså samtliga fem heltidare
från AF), samt studentlundskoordinatorn (formellt i sin roll som projektledare
för hälsningsgillet). Inga formella protokoll upprättas och röstformalian är i stort
oklar. Organet har vad undertecknad vet tidigare agerat utifrån att alla
organisationerna har en röst var och att beslut fattas genom
majoritetsförhållande. Just denna punkt lyftes under föregående AFKKLUSmöte som särskilt angelägen att behandla. I övrigt så behandlar dessa möten i
stort ett informationsutbyte och tjänar som ett diskussionsforum mellan de olika
organisationerna.
Viktiga aspekter här är hur AFKKLUS förhåller sig till de andra
sammanslutningar som finns i studentlivet så som SAK, Studentlund och TRF.
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Det är inte sällan frågor relaterade till dessa lyfts i AFKKLUS, varvid presidiet
kontinuerligt får påpeka att de inte kan behandlas där eftersom det inte ligger
inom LUS mandat att representera gentemot dessa.
Aspekter som bör beaktas
Det finns ett antal aspekter som bör diskuteras om vi vill ändra/formalisera
AFKKLUS-samarbetet:






Hur vill vi att denna formalisering ska ta sig uttryck? Genom stadga, avtal eller
annat?
Vill vi ha olika möten för att behandla frågorna av informell och formell
karaktär eller ett gemensamt möte för allt?
Ska alla organisationer vara fullvärdiga medlemmar och hur ska AFKKLUS
förhålla sig till Studentlundskoordinatorn/projektledaren för hälsningsgillet?
Hur ska röstförhållandet se ut?
Vill vi ha protokollförda möten och hur ska dessa i så fall behandlas?

I tjänsten,
Jack Senften
Vice ordförande
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