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En diskussion om Studentappen och dess framtid
Med anledning av beslut på LUS Ting den 7e december om att uppdraga
styrelsen med att ta fram en plan för fortsatt arbete med studentappen, inklusive
ett underlag med kostnadsförslag, design underhåll och ansvar är det rimligt att
styrelsen påbörjar en diskussion om hur detta bäst kan genomföras. Deadline
för ett sådant förslag är första tinget under vårterminen, vilket uppskattningsvis
är i slutet av januari.
I korthet ser situationen ut som följer: Sedan föregående verksamhetsår har det
diskuteras inom organisationerna AF, KK och LUS, i det gemensamma
diskussionsforumet AFKKLUS, att använda 40 000 kr som AFKKLUS äskade
från LU 2017 för en applikation och en hemsida. Tidigare, 2015, har AFKKLUS
äskat och beviljats 370 tkr för Studentlunds hemsida och en app för studenter.
Värt att notera är att det är LUS som formellt sett genomför samtliga äskanden
till Lunds universitet.
Det togs fram en kravspecifikation och ett projektförslag på hur en ny
utformning av den applikation som tidigare var Studentlundsappen kunde se ut
med hjälp av Lunicore. Men arbetet avstannade efter att de tre organisationerna
inte kunde enas kring vad namnet på appen skulle vara, eller vart ansvaret för
administration bör ligga. Detta fortsatte in på höstterminen 2017 när ingen
lösning var nådd, och det beslutades inom AFKKLUS att om ingen förändring
hade skett innan årsskiftet skulle de pengar som varit äskade för appen
återlämnas till Lunds universitet. För närvarande, per den ursprungliga
äskningen, ligger pengarna hos Akademiska föreningen som uttryckt sin vilja om
att inte vilja ha oförbrukade medel hos sig i samband med appen.
Styrelsen bör diskutera hur en framtida lösning på problemet kan se ut samt hur
styrelsen vill lägga upp arbetet med att ta fram ovan nämnda underlag.
I tjänsten,
Martin Hansen
Ordförande
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