Stöd till Akademiska Föreningen
I dagsläget stöttar Lunds universitet Akademiska Föreningen genom stöd till utskottet
Studentinfo, Projektfonden samt genom att finansiera hyran för lokalen Athen i dess funktion
som studielokal för Lunds studenter. Genom Akademiska Föreningen utgår även stöd till
Studentlund samt AF/KK/LUS.
Studentlund
Stödet till Studentlund är särskilt värdefullt då samarbetet tappar ungefär 400 medlemmar
varje termin. Genom det stöd Studentlund idag får från universitetet kan vi fokusera mycket
på marknadsföringen av Lunds studentliv samt ha en heltidsarvoderad student (arvoderad
motsvarande studiemedel) som på heltid jobbar med samarbetet.
Den heltidsarvoderade studentens arbetsuppgifter är bland annat att koordinera studentlivet,
marknadsföra såväl samarbetsorganisationerna vid Lunds universitet som universitetet och
dess studentliv hos gymnasieelever. Koordinatorn jobbar även med att skapa mervärde för
den enskilde studenten, utöver ordinarie verksamhet i alla delar av det som Studentlund
erbjuder. Stödet gör att Studentlund ska kunna fortsätta att ha en heltidsarvoderad koordinator
och samtidigt kunna göra mer konkreta marknadsföringssatsningar för att stärka Lunds
studentliv genom att öka Studentlunds medlemsantal till en nivå liknande den som fanns före
kårobligatoriets fall. Studentföreningarna i samarbetet har mycket små möjligheter att själva
bekosta koordinatorn och dess arbetsuppgifter varför stödet till Studentlund är särskilt viktigt
för Lunds samlade studentliv då det är stödet som möjliggör samarbetet ekonomiskt. Idag
uppgår stödet till 250 000 kronor/år. Studentlund ämnar dock se över möjligheterna till att
finansiera en större del av koordinatorn och Studentlunds omkostnader för att på sikt
finansiera sig självt. Som ett steg i detta sänks därför äskandet till 200 000 kr för 2017.
I den verksamhetsplan som Studentlund tagit fram för kommande verksamhetsår står
samarbetet med universitetet högt upp på prioriteringslistan och vi hoppas kunna fördjupa vårt
samarbete med universitetet, tillexempel genom att stärka samarbetet mellan koordinatorn och
Lunds universitets kommunikationsavdelning. Även arbetet med att bättre förmedla
information till internationella studenter är något som samarbetet särskilt kommer fokusera på
under 2015/2016.
AF/KK/LUS
Bidraget till samarbetet AF/KK/LUS (Akademiska Föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds
universitets studentkårer), som genom sitt samarbete representerar det samlade studentlivet,
har tidigare år finansierat det studentpaket som skickats ut till nya studenter. Framöver ska
Studentpaketet utgöras av tryckt material, en så kallad ”Studentlivsparlör”, en applikation till
Android och iOS samt hemsida. AF/KK/LUS äskar därför om 40 000 kr för studentpaketet
2017.
Studentinfo
Studentinfo i AF-borgens entréplan är alla studenters informationscentral, hit kommer ett stort
antal besökare varje dag med alla möjliga frågor om livet som student. Ett särskilt viktigt
forum är Studentinfo för inresande studenter eftersom Studentinfo hjälper dem att navigera i
både Lunds kommun och i universitetsvärlden. Studentinfo har en heltidsarvoderad förman
vilket är en förutsättning för att Studentinfo ska kunna ha öppet från klockan 09:00 till 17:00
varje vardag. Studentinfo anser det mycket viktigt att fortsätta sitt samarbete med de olika

enheterna på universitetet som berörs av deras verksamhet. Detta för att kunna utveckla sig
själva och bli ännu bättre på att kunna svara på frågor om universitetet. I dagsläget uppgår
stödet till Studentinfo till 180 000 kronor/år. Detta är en nivå vi anser tillräcklig.
Studieplatser
Föreningen har under flertalet år tillhandahållit studieplatser i lokalen Athen på AF-borgens
entrévåning. Utöver lokalens användning som studielokal, disponeras Athen även på kvällstid,
måndag till torsdag, av studentorganisationer som anordnar publika arrangemang. Athen är en
mycket populär studieplats. Vi ser en ökad efterfrågan på studieplatser i AF-borgen och det är
nu möjligt för AF att upplåta fler ytor för ändamålet, närmare bestämt Akademibokhandelns
gamla lokal i Athen, samt det sydvästra tornrummet i entrévåningen (Björckska rummet).
Tanken är att även dessa ytor ska användas av studentorganisationer och deras verksamhet
under kvällstid, måndag till torsdag. För att täcka kostnaderna för lokalytorna, städ,
inventarier och framtida investeringar äskar vi därför om 1 000 000 kr.
Dessa studieplatser använda också under 201,6 var på om det är möjligt, äskar vi för ökande
av medel redan under 2016.
AF:s Projektfond
En relativt ny företeelse inom Akademiska Föreningens verksamhet är den Projektfond som
skapades 2010. Fonden är en möjliggörare för såväl enskilda studenter som
studentorganisationer sökt och beviljats medel för att finansiera nyskapande arrangemang
riktade mot studenter. Aktiviteter som genomförts det senaste året är bland annat en
internationell debattävling, raketbyggartävling, World AIDS Week och
dokumentärfilmfestival. För fondens fortlevnad hade det varit mycket betydelsefullt om
Akademiska Föreningen kunde erhålla ett stöd om 30 000 kronor/år, öronmärkt för
Projektfonden.
Slutligen, Akademiska Föreningen sätter stort värde på det samarbete vi idag har med Lunds
universitet, både på utskotts- och central nivå.
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