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Proposition till LUS Ting om stadgeförändringar
Under verksamhetsårets gång har presidiet och styrelsen uppmärksammat
några olyckliga formuleringar i LUS stadga som på det ena eller andra sättet gör
stadgan mindre tydlig, fulare eller sämre. Dessa sträcker sig från det i närmaste
redaktionella ändringar till sådana som kan ändra nuvarande rutiner på LUS.
Vad som följer är sex olika områden som vi föreslår borde förändras. Varje
område beskrivs kort och därefter illustreras ändringsförslaget så som det
skulle se ut i stadgan efter en förändring.

A. Lägg till LUS Styrelse i förteckningen över ständigt
adjungerade
I dagsläget är LUS Styrelse inte ständigt adjungerad trots att styrelsen svarar
inför tinget och återkommande rapporterar dit.
Nuvarande formulering i stadgan:
§4.10 “Ständigt adjungerade till tingets sammanträden är
• suppleanter till ordinarie tingsledamöter,
• LUS presidium,
• valberedningens ordförande,
• Tidningen Lundagårds styrgruppsordförande,
• ansvarig i projektgrupp,
• LUS personal,
• revisorer samt
• medlemskårs ordförande och vice ordförande eller
motsvarande företrädare.
Tinget kan adjungera övriga till hela mötet eller till enskild
fråga. Person som står inför misstroendevotum eller blir
interpellerad har närvaro- och yttranderätt.”
Föreslagen formulering i stadgan:
§4.10 “Ständigt adjungerade till tingets sammanträden är
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• suppleanter till ordinarie tingsledamöter,
• LUS presidium,
• LUS styrelse,
• valberedningens ordförande,
• Tidningen Lundagårds styrgruppsordförande,
• ansvarig i projektgrupp,
• LUS personal,
• revisorer samt
• medlemskårs ordförande och vice ordförande eller
motsvarande företrädare.
Tinget kan adjungera övriga till hela mötet eller till enskild
fråga. Person som står inför misstroendevotum eller blir
interpellerad har närvaro- och yttranderätt.”

B. Förtydliga att LUS valberednings ordförande inte får ställa
upp till LUS presidium eller styrelse
För att värna om en rättssäker process förhindrar stadgan medlemskårernas
representanter i valberedningen från att inneha uppdraget samtidigt som de
kandiderar till LUS presidium eller styrelse. I nuvarande formulering finns det
däremot inget som hindrar valberedningens ordförande från att ställa upp till
de nämnda posterna, vilket är tvivelaktigt om en vill följa samma princip.
Nuvarande formulering i stadgan:
§9.2 “Valberedningen består av en ordförande, utsedd av tinget, och
en ledamot per medlemskår samt en suppleant till densamme.
Medlemskår får inte utse en ledamot eller suppleant till
densamme som kandiderar till LUS presidium eller styrelse.”
Föreslagen formulering i stadgan:
§9.2 “Valberedningen består av en ordförande, utsedd av tinget, och
en ledamot per medlemskår samt en suppleant till densamme.
Medlemskår får inte utse en ledamot eller suppleant till
densamme som kandiderar till LUS presidium eller styrelse. Ordförandeskapet
är ej förenligt med en kandidatur till LUS presidium eller styrelse”
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C. Ändra syftningsfelet i syftet som förklarar LUS
demokratiskt obunden
Ett kommatecken på fel plats gör att LUS syftesförklaring kan läsas som om att
LUS vore demokratiskt obunden. Detta är givetvis olyckligt.
Nuvarande formulering i stadgan:
§1.1 “Lunds universitets studentkårer (hädanefter kallat LUS) är en
demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden organisation …”
Föreslagen formulering i stadgan:
§1.1 “Lunds universitets studentkårer (hädanefter kallat LUS) är en
demokratisk organisation som är partipolitisk och religiöst obunden.”

D. Tillåt valting att hållas på höstterminen för poster som
väljs på kalenderår.
Idag stipulerar stadgan att valting ska hållas under vårterminen och att
undantag är tillåtna i extraordinära omständigheter. Detta är troligtvis för att
skapa långsiktighet och förutsägbarhet i organisationen. Däremot är det
förfarandet inte förenligt med LUS uppdrag att utse studentrepresentanter till
poster som väljs på kalenderår utan att ständigt se dessa poster vakanta mellan
årsskiftet och vårterminens första valting. Problemet är enkelt åtgärdat med ett
tillägg som tillåter valting på höstterminen om valen gäller poster på kalenderår.
Nuvarande formulering i stadgan:
§5.4 Valting ska hållas under vårterminen. Om synnerliga skäl
föreligger får presidiet besluta att valting ska hållas vid annat
tillfälle.
Föreslagen formulering i stadgan:
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§5.4 Valting ska hållas under vårterminen, med undantag för valting som
förrättar val till poster som löper över kalenderår . Om synnerliga skäl
föreligger får presidiet besluta att valting ska hållas vid annat
tillfälle. “

E. Ändra i tingets åligganden så att biten om
budgetprocessen tydligare speglar vad tinget beslutar om.
Idag är det svårt att utläsa ur stadgan vilka resultatmål inom LUS kansli som
tinget beslutar om (vilket är samtliga) och vilka verksamhetsplaner (vilket bara
innefattar LUS kansli).
Nuvarande formulering i stadgan:
“Det åligger tinget
att fastställa resultatmål, verksamhetsplan och detaljbudget
för LUS kansli,”
Föreslagen formulering i stadgan:
“Det åligger tinget
att fastställa resultatmål för samtliga resultatenheter inom LUS, samt,
verksamhetsplan och detaljbudget för LUS kansli,”

F. Ändra formuleringen kring medlemsavgift så att den
baseras på en ny princip
Under året har det förts en diskussion i tinget om att ändra
beräkningsgrunderna för medlemsavgiften till en som sträcker sig längre än till
universitets senaste årsredovisning. I bifogat underlag finns en utförligare
beskrivning av hur en sådan beräkningsgrund kan se ut (se alternativ 3 i
underlaget).
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Nuvarande formulering i stadgan:
§3.5 “Tinget beslutar på ordinarie tingssammanträde under
vårterminen om medlemsavgift till LUS från medlemskår för
det kommande verksamhetsåret. Tinget beslutar om
medlemskår kan debiteras lägre medlemsavgift än den
fastställda. Medlemsavgiften ska anges per helårsstudent som
ingår i medlemskårens verksamhetsområde enligt 4 §
studentkårsförordningen. Medlemskårerna ska debiteras på
de senaste officiella siffrorna på helårsstudenter från Lunds
universitet.”
Föreslagen formulering:
§3.5 “Tinget beslutar på ordinarie tingssammanträde under
vårterminen om medlemsavgift till LUS från medlemskår för
det kommande verksamhetsåret. Tinget beslutar om
medlemskår kan debiteras lägre medlemsavgift än den
fastställda. Medlemsavgiften ska anges per helårsstudent som
ingår i medlemskårens verksamhetsområde enligt 4 §
studentkårsförordningen. Medlemskårerna ska debiteras enligt de samlade
officiella siffrorna på helårsstudenter och helårsekvivalenter från Lunds
universitet över en period på tre år.”
Därför yrkar jag…
… att styrelsen beslutar om ändringsförslaget i område A enligt ovan
formulering,
… att styrelsen beslutar om ändringsförslaget i område B enligt ovan
formulering,
… att styrelsen beslutar om ändringsförslaget i område C enligt ovan
formulering,
… att styrelsen beslutar om ändringsförslaget i område D enligt ovan
formulering,
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… att styrelsen beslutar om ändringsförslaget i område E enligt ovan
formulering,
… att styrelsen beslutar om ändringsförslaget i område F enligt ovan
formulering,
… att styrelsen skickar samtliga antagna ändringsförslag vidare till LUS ting.
I tjänsten,
Martin Hansen
Ordförande
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