LUS ting 1 - Dagordning (091007)
1. Mötets öppnande
Mötesordförande förklarar mötet öppnat

2. Val av mötesordförande
Med anledning av eventuellt val till generalsekrerterare så förseslås tinget välja en tillfälig
mötesordförande.

3. Val av justerare
Enligt stadgarnas 5.16 Prorokoll justeras protokollet av tingets mötesordförande och två av tinget
utsedda justeringspersoner.

4. Justering av röstlängden
Enligt stadgarnas 5.14.1 Beslutsförhet har tinget rätt att fatta beslut om minst hälften av antalet
inrapporterade tingsledamöter är närvarande vid omröstning.

5. Mötets behöriga utlysande
Enligt stadgarnas 5.15.1 Ordinarie sammanträde skall kallelsen vara tingsledamöterna tillhanda
senast tolv vardagar före sammanträdet. Handlingar och föredragningslista skall finnas att tillgå
senast fem vardagar före sammanträde.

6. Adjungeringar
Enligt stadgarnas 5.12 Adjungeringar är tingsledamöters suppleanter, medlemskårers presidium,
studentrepresentanter i US, ledamot eller suppleant i LUS styrelse, valberedningens ledamöter
samt revisorerna ständigt adjungerade. För att hålla slutet möte krävs ¾ röster eniga därom.

7. Fastställande av föredragningslistan
Enligt stadgarnas 5.6 Motion till ordinarie tingssammanträde får lämnas av tingsledamot,
medlemskår, styrelseledamot, kommitté samt grupp om minst fem medlemmar i någon/några av
LUS medlemskårer. Motion avsedd att behandlas vid ordinarie tingssammanträde skall inlämnas
skriftligen till LUS presidium senast tio vardagar före sammanträdet. Över motion skall styrelsen
avge yttrande. Tingsledamot kan senast ett dygn före ordinarie sammanträde ställa enkel fråga

till förtroendevald. Interpellation skall lämnas senast sju vardagar innan. Misstroendeomröstning
ska anmälas senast tio vardagar innan.
Ärenden som inte upptagits på föredragningslista till tingssammanträdet får inte behandlas på
sammanträdet om tre eller fler tingsledamöter, eller om samtliga tingsledamöter från en
medlemskår, motsätter sig det.
Förslagsvis bör punkt 13 lyftas innan punkt 10.

8. Föregående mötesprotokoll
Beslut. Protokoll från valting 2 2009-05-27 bifogas som länk.
Tinget föreslås besluta
att lägga protokollet från LUS ting 2009-05-27 till handlingarna

9. Meddelanden
Information. Föredragande: Elisabeth Gehrke
Se bilaga 9.

10. Valärenden
Beslut. Föredragande: Peter Haraldsson och Christian Stråhlman
Se bilaga 10.

11. Årsredovisning för verksamhetsåret 2007/08
Beslut. Föredragande: Hanna Ericsson och Ida Andersson
Se separat bilaga 11a och 11b.

12. Redovisning av konkretiserad verksamhetsplan 2009/2010
Information. Föredragande: Elisabeth Gehrke
Se separat bilaga 12.

13. Proposition: Inrättande av posten som generalsekreterare
Beslut. Föredragande: Elisabeth Gehrke
Se Bilaga 13.

Tinget föreslås besluta
att reglementet § 6 d) LUS presidium ska ha nedanstående lydelse.
LUS presidium är en ordförande och ett obestämt antal vice ordförande som väljs inför varje mandatperiod.
Antalet presidialer fastställs av LUS ting under sista tinget för höstterminen. Dessa, tillsammans med
generalsekreteraren, utgör den arvoderade delen av LUS och presidiet ansvarar för den dagliga och
löpande verksamheten. Tillsammans delar de presidiet upp ett antal arbetsuppgifter mellan sig, såsom
ansvaret för kommittéerna, studentrepresentantskapet i diverse universitetsövergripande organ samt andra
ansvarsområden. Presidiet ansvarar, jämte ordförande för kommittéerna (se § 7d), för att kommittéarbetet
går framåt.
[...]
att till reglementet foga § 6 h) LUS generalsekreterare med nedanstående lydelse.
h) LUS generalsekreterare
LUS generalsekreterare väljs årligen vid ett ordinarie ting. Generalsekreterarens mandatperiod
löper från den 1 oktober till den 30 september efterföljande år. Generalsekreteraren verkar som LUS
kanslichef, informatör och utbildningssamordnare.
i) Åligganden
Det åligger generalsekreterare
att vara arbetsledare för LUS anställda.
att vara LUS ordförande behjälplig i frågor som rör arbetsgivaransvaret för LUS anställda.
att ansvara för hantering och omförhandling av de avtal som LUS har.
att vara LUS pressekreterare.
att stödja medlemskårerna i deras informationsarbete.
att sammanställa LUS-sidan i Tidningen Lundagård enligt § 9.
att planera de utbildningar som LUS anordnar.
att vara LUS kontakt med Stiftelsens kursverksamheten vid Lunds universitet (Folkuniversitetet)
exekutiva ledning.
att aktivt verka för att studenter engagerar sig i folkbildningsarbete i medlemskårerna samt ge
information och stöd till studenter som vill bedriva folkbildningsarbete inom medlemskårerna.
att vara ständigt adjungerad till LUS styrelse.

14. Inrättande av Lundagårds fonderade medel
Beslut. Föredragande: Christian Stråhlman
Lundagårds styrelse har till LUS styrelse lämnat en anhållan om att en fond ska inrättas till
Lundagårds styrelses disposition. Syftet med fonden skulle vara att Lundagårds styrelse skulle få
större handlingsutrymme och en större stabilitet i verksamheten.
Vid sitt möte den 11 maj beslutade LUS styrelse att Lundagårds styrelse fick i uppdrag att ta

fram förslag på former för fondering till höstens första LUS ting; och samband med detta se över
budgetens resultatmål. Bakgrunden är att Lundagårds resultat sällan landar precis på noll på
grund av konjunkturens svängningar. Syftet med en fonderingsmodell vore att tidningen själv får
chans att jämna ut sina goda och dåliga år under en konjunkturcykel. Lundagårds styrelse gav på
vårens sista styrelsemöte Fredrik Ejserholm, Eva Frisendahl och Thomas Frostberg i uppdrag att
ta fram förslag på hur fonderingsprinciperna skulle kunna se ut. I början av augusti träffades
arbetsgruppen tillsammans med Thomas Eriksson och kom fram till följande modell: Lundagård
ska fondera medel motsvarande minst tio procent av tidningens omsättning, att användas för att
täcka underskott enskilda år. Vid ett överskott ska detta föras över till de fonderade medlen.
Målet om tio procent är avsett att gälla över en konjunkturcykel, varför de fonderade medlen kan
vara både högre och lägre enskilda år.
Lundagård är en del av den juridiska personen LUS. Därför har man en gemensam
årsredovisning och ett gemensamt kapital. Eftersom Lundagård dock har ett berättigat intresse av
att stå delvis självständiga från LUS har man en egen budget, en egen styrelse och uttaxerar
pengar från kårerna i särskild ordning (presstödet). Därför betalar kårer som är medlemmar i
LUS såväl LUS-avgift som presstöd till Lundagård. De två delarna av LUS - LUS kansli och
Lundagård - har vid årets slut var sitt ekonomiskt resultat. För den juridiska personen LUS är det
dock summan av resultaten som är viktig, och det är det resultatet som hamnar i
årsredovisningen.
För kårerna är det bra om nivån på presstödet är ungefär detsamma år från år. Situationen på
annonsmarknaden är inte densamma från år till år. Lundagårds annonsintäkter kan variera med
hundratusentals kronor. För att kunna hålla en jämn och stabil verksamhet med ett jämnt och
stabilt presstöd utan att göra stora oväntade vinster eller förluster måste det finnas en buffert.
Den juridiska personen LUS har idag ett eget kapital på 1,3 miljoner kronor och en omsättning
på 3,2 miljoner kronor. Ungefär hälften av omsättningen är Lundagård.
Tinget föreslås besluta
att inrätta Lundagårds fonderade medel.
att lägga till § 9 d) i reglementet enligt nedan.
att etthundra åttio tusen (180 000) kronor av LUS kapital ska utgöra Lundagårds fonderade
medel från och med 2010-07-01.
§ 9 d) Lundagårds fonderade medel
Lundagårds fonderade medel utgörs av den del av LUS kapital som LUS ting har avsett till
Lundagårds styrelses disposition. Syftet med fonden är att Lundagårds styrelse ska förfoga över en
buffert som möjliggör att man kan planera över en längre tid och långsiktigt parera
annonsmarknadens svängningar. Lundagårds styrelse ska ha som målsättning att fonden ska
innehålla medel motsvarande 10 % av Lundagårds årsomsättning, sett över en konjunkturcykel. De
år som Lundagård går med underskott ska medel tas från fonden för att täcka detta. De år som
Lundagård går med överskott ska medel tillföras fonden.

15. Proposition: Ytterligare arvodering för Lundagårds styrelseordförande
Beslut. Föredragande: Christian Stråhlman
Sedan början av september har Lundagårds redaktion tillfälligt varit omstrukturerad. Den
processen har inneburit en starkt ökad arbetsbelastning för Lundagårds styrelseordförande. Idag
är arvodet för Lundagårds styrelseordförande, enligt tingsbeslut, 4% av prisbasbeloppet per
månad tio månader om året, vilket motsvarar drygt 10% av heltidsarvodering. Under september
har arbetsbelastningen snarare motsvarat 25% av heltid. Enligt LUS stadga ska tinget fastställa
arvoden. Tinget föreslås därför öka Lundagårds styrelseordförandes arvode retroaktivt med 5%
till 9% av prisbasbeloppet från och med 2009-09-01. På grund av yttre omständigheter kan det
idag inte sägas när det är rimligt att Lundagårds styrelseordförandes arvode ska återgå till det
normala. Tinget föreslås därför besluta att delegera till styrelsen att besluta när denna extra
arvodering ska försvinna. Det utökade arvodet finansieras helt inom ramen för Lundagårds
budget och någon revidering av resultatmålet för Lundagård med anledning av detta är inte
nödvändig.
Tinget föreslås besluta
att öka Lundagårds styrelseordförandes arvode med 5% till 9% av prisbasbeloppet per månad
retroaktivt från och med 2009-09-01.
att delegera till styrelsen att besluta när denna extra arvodering ska upphöra.

16. Proposition: Uteslutning av Studentkåren vid Yrkestekniska högskolan
Beslut. Föredragande: Christian Stråhlman
Den 1 juli upphörde Studentkåren vid Yrkestekniska högskolan (YTH-kåren) i Helsingborg att
existera. Studenterna som tidigare varit medlemmar i YTH-kåren gick då upp i TLTH. Eftersom
YTH-kåren är en medlemskår i LUS måste kåren uteslutas ur LUS eftersom den inte på eget
bevåg begärt utträde.
Stadgan föreskriver:
3.5.1 Beslut om uteslutning
Medlemskår som inte erlagt medlemsavgift närmast föregående termin eller som upphört att
vara en studerandekår enligt förordning (SFS 1983:18) om studerandekårer, nationer och
studentföreningar för fakultet, kan genom beslut av tinget fråntas sina rättigheter som
medlem. Beslut enligt denna paragraf fattas vid tingssammanträde och då fordras att minst
2/3 av antalet närvarande tingsledamöter biträder beslutet.
YTH-kåren kan uteslutas på båda grunderna.

Tinget föreslås besluta
att utesluta Studentkåren vid Yrkestekniska högskolan ur LUS.

17. Ändring av Kreditkassans stadga, andra läsningen
Beslut. Föredragande: Christian Stråhlman
Se separat bilaga 17.

18. Lunds universitets handlingsplan
Beslut. Föredragande: Christian Stråhlman
Se separat bilaga 18.
Tinget föreslås:
att ta ställning gentemot Lunds universitets handlingsplan.

19. Omorganisation av LUS
Diskussion.
Se bilaga separata bilagor 18a,b,c.

20. Övriga frågor
21. Mötet avslutas
Mötesordförande förklarar mötet avslutat

Bilagor
Bilaga 9: Meddelanden
1. Styrelsens viktigare beslut
Styrelsen har haft två möten, varifrån det föreligger justerat protokoll från ett. Se protokollet.
Viktigare beslut styrelsemöte 0, 1 och 2:
val till Kreditkassans styrelse; en ledamot på Sparbanken Finns nominering till Kreditkassans

styrelse; val till studentrepresentant i arbetsgrupp för framtagande av arbetsmiljöpolicy; val till
studentrepresentant i referensgruppen för kursutvärderingsverktyget VETA, studentrepresentant i
strategigrupp för frågor kring MAX IV och ESS; studentrepresentanter i Rådet för
forskningsinfrastruktur, val till studentrepresentant i referensgruppen samt 1 studentrepresentant
i styrgruppen för projektet Academic Writing in English at Lund University (AWELU); val till
studentrepresentant i styrgruppen för arbetet med lärarutbildningen vid LU och Högskolan
Kristianstad; studentrepresentant i styrgruppen för projektet Studentrekrytering
att inom styrelsen valbereda kandidater till generalsekreterare
att under 2009/10 kalla tinget till ordinarie sammanträde 7/10, 8/12, 2/3 samt 27/4 kl 17.15
att under 2009/10 kalla till Valting I 13/4 kl 17.15
att under 2009/10 kalla till Valting II 25/5 kl 17.15
att under 2009/10 kalla till Åsiktsting 10/11 kl 17.15
att hålla styrelsemöten 28/9, 2/11, 30/11, 14/12, 25/1, 22/2, 22/3, 19/4 samt 31/5 kl 16.15
att hålla diskussionsmöten med styrelsen 15/9, 19/10, 16/11, 11/1, 8/2, 8/3, 6/4 samt 10/5 kl
16.15
att en lista med ansvar för lokalbokning vid styrelsens diskussionsmöten samt tinget fastställs
att ha LUS-fika den 12/9, 10/10, 31/10 och 5/12, samtliga tillfällen kl. 14.15. Inbjudna är
kommittéordföranden, ledamöter och suppleanter i LUS styrelse samt till styrelsen ständigt
adjungerade;
att utse en arbetgrupp för att planera LUS deltagande på Hälsningsgillet;
att besluta om arbetsordning för konkretisering av verksamhetsplanen;
att tillsätta en arbetsgrupp för genomförandet av Studentkårsakademin;
att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med LUS omorganisering
att anta en attest- och delegationsordning för LUS
att anta en arbetsordning för styrelsen
att förlänga Bopoolens extratjänst
att pröva fallet bopoolen.se hos distributören.
att bygga om kopieringsrummet enligt förslaget till en kostnad av maximalt 20 000 kronor.
2. Mediaframträdanden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Om bostäder och soffkampanjen, Vaken i P3 & P4, 090709 (Elisabeth Gehrke)
"Tuffare att få tag i studenlya", P3 Nyheter, 090710 (Elisabeth Gehrke)
"Svårare att komma in på Universitetet", Sydsvenskan, 090713 (Christian Stråhlman)
"5 000 nya läsare en framtidsförsäkring", Sydsvenskan, 090717 (Liselotte Olsson och
Christian Stråhlman)
"Universitetet räddar Lundagård", Lokaltidningen Höganäs, 090717 (Liselotte Olsson)
"Lundagård får 5 000 nya läsare", Journalisten.se, 090717 (Liselotte Olsson)
"Grannar stoppar studentboenden i Lund", P3 Nyheter, 090721 (Elisabeth Gehrke)
"Sökes: studentbostad, Finnes: campingplats", Sydsvenskan, 090723 (Sebastian Bay)
Pressmeddelande: "Vädjan om hjälp med boende för nya studenter", Gemensamt
pressmeddelande med

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

LU, 090723
"Universitetet vädjar om bostadshjälp", P4 Malmö, 090723
"Universitetet vädjar om bostäder", P4 Kristianstad, 090723
"Universitetet vädjar om hjälp med bostäder", Sydsvenskan, 090723 (Elisabeth Gehrke)
"Vädjar om studentrum", SVT Sydnytt, 090723
"Akut bostadsbrist för nya studenter", Skånskan, 090724
"Bostadsbristen värre än någonsin i Lund", Sydnytt & Rapport, 090730 (Elisabeth
Gehrke)
"Få politiker vill hjälpa bostadslösa studenter", Sydnytt, 090731 (Elisabeth Gehrke)
"Rekordköer för att få studentbostad", Metro, 090804 (Elisabeth Gehrke)
"Falska studentbostäder i Lund, Dagens nyheter, 090810 (Sebastian Bay)
"Internationella skojare försöker lura studenter", Sydsvenskan, 090810 (Sebastian Bay)
"Bedragare hyr ut studentbostäder", Kristianstadsbladet, 090811
"Bedragare försöker lura studenter", Rapport & Sydnytt, 090811 (Sebastian Bay)
"Falska studentbostäder i Lund", Allehanda.se, 090810
"Studenter luras med blufflägenheter", P3 Nyheter, 090810 (Sebastian Bay)
"Chatta med Sebastian Bay", Sydsvenskan, 090812 (Sebastian Bay)¨
Om bostadbristen, TV4 Nyhetsmorgon, 090812 (Elisabeth Gehrke)
"Bostadssituationen i Lund är en katastrof!", City, 090813 (Elisabeth Gehrke)
"Kan tvingas tälta - för att studera", TV4, 090815, (Elisabeth Gehrke)
"Student - var god tälta", Nyhetskanalen.se, 090816, (Elisabeth Gehrke)
"Bristen på bostäder för studenter är akut", Skånskan, 090825 (Sebastian Bay)
"Vad händer när kårobligatoriet försvinner?", Naturvetare, 090826 (Christian Stråhlman)
"Kårobligatoriet", Studio Ett i P1, 090827 (Christian Stråhlman)
"'Husvilla LTH-studenter tvingas bo i militärtält'", Sydsvenskan, 090831 (Sebastian
Bay)
Debattartikel: "Sänk byggmomsen på studentbostäder", DN, 090901 (Elisabeth Gehrke)
"Lättare hitta bostad för tjejer", SR Ekot, 090901 (Sebastian Bay)
"Många studenter saknar bostad", P3 Nyheter, 090901 (Sebastian Bay)
"Bostadsbrist lockar uthyrare att utnyttja bostadslösa studenter", SR Ekot, 090903
(Sebastian Bay)
"Inneboende beredda att betala 5 000 i hyra", Skånskan, 090903 (Sebastian Bay)
Lundagård nr. 6/09 kom ut. Christian citerad i nio artiklar och Elisabeth i två.
Debattartikel: "Alla högskoleplatser till Helsingborg", Helsingborgs dagblad, 090904
(Christian Stråhlman och Elisabeth Gehrke)
Debattartikel: "Alla högskoleplatser till Helsingborg", City, 090907 (Christian
Stråhlman och Elisabeth Gehrke)
Pressmeddelande: "Välkommen höjning av studiemedlet", 090914 (Christian Stråhlman)
"Lunds studenter missnöjda med höjning", Sydnytt, 090914 (Christian Stråhlman)
"Studentkåren nöjd men vill ha mer", P4 Malmö, 090914 (Christian Stråhlman)
"Studentkårerna är inte nöjda", Sydsvenskan, 090914 (Christian Stråhlman)
"Höjningen inte tillräcklig", Lundagård, 090914 (Christian Stråhlman)

47. "Studentkårerna är inte nöjda", Trelleborgs allehanda, 090914 (Christian Stråhlman)
48. "Universitetet vill bli bostadsförmedlare", Sydnytt, 090921 (Elisabeth Gehrke)
3. Universitetsstyrelsen
Rapport från universitetsstyrelseinternat 25-26 september 2009
Närvarande studenter: Ida Andersson, Lovisa Brännstedt, Petter Forkstam & Christian Stråhlman
Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste ärendena.
Strategisk diskussion
Under fredagen diskuteras hur Lunds universitet når sin vision i Strategisk plan 2007-2011 om
att tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet. Flertalet styrelseledamöter uttrycker stor
svårighet av att definiera hur vision/övergripande mål/delmål ska mätas. Vice rektor Thorsten
Nybom för Örebro universitet presenterar sitt arbete kring ranking (www.urank.se) och riktar
delvis kritik mot olika rankingsystem (ex. mätindikatorn andel Nobelpristagare). Rektor lyfter
frågor kring rankingsystemets betydelse och viktiga strategival för Lunds universitet samt
strategiutveckling för att få ökning av fakultetsanslag utifrån regeringens kvalitetsrelaterade
modell. Styrelsen konstaterar att det är viktigare att få hög kvalitet och tilldelning av resurser till
verksamheten än hög placering i rankinglistorna. Målsättningen framöver är att styrelsen åker på
internat i såväl juni som september för strategisk diskussion.
Presentation av halvtidsuppföljning av Lunds universitets strategiska plan 2007-2011
Kanslichef Gunnel Holm föredrar sin rapport där kritik riktas från verksamheten om syftet med
den strategiska planen. Enligt intervjuade ses dokumentet som innehållslöst med beskrivande ord
som ”flum, floskler, buzz words och löjeväckande” där Lunds universitet inte sticker ut. Styrelsen
konstaterar att halvtidsrapporten ska ligga till grund för ledningens planeringsprocess för att ta
fram den nya strategiska planen med en tydligare förankring i verksamheten. Rektor meddelar att
en revidering av den strategiska planen (med mätbara mål) kommer upp på nästa styrelsemöte.
Studenterna ställer sig kraftigt negativa då en strategisk plan inte bör revideras pga ny ledning.
Beslut om resursfördelning 2010
Styrelsen fastställer en resursfördelning för 2010 med ett underbalanserat resultatmål på 160
miljoner kronor. Totalbudget fastställs i februari av styrelsen efter att områdena fastställt sina
budgetar. Ett urval av besluten redovisas här. Det blir inget sparbeting på pris- och
löneomräkningen därav läggs 3,35% ut till fakulteterna för såväl utbildning som forskning vilket
finansierar delvis löneökningarna. Lärarrepresentanterna yrkar på bordläggning av att-satserna
som rör myndighetskapital. Styrelsen avslår yrkandet tillförmån för att målet för
myndighetskapitalet ska långsiktigt vara 7 % av kostnaderna, med en tillåten variation mellan 5
och 10 %. Fördelningen till utbildning på grund- och avancerad nivå anpassas efter regeringens
prislappar men med intentionen kring omfördelning nästa år (ta från höga till låga prislappar).
Rektor tilldelas 40 miljoner för strategiska forskningssatsningar men studenterna får igenom ett
tilläggsyrkande om att rektor ska rapportera hur medlen används vid årsbokslut och
delårsbokslut. Lärarrepresentanterna yrkar på att budgetpropositionens ej budgeterade 20

miljoner till forskningen ska fördelas genom att posten omfördelning av fakultetsanslag minskas
med motsvarande belopp. Det innebär att 34 miljoner dras in för omfördelning men att
fortfarande 50 miljoner fördelas enligt RQ08 modellen till fakulteterna.
Beslut om säkerhetspolicy för Lunds universitet 2009-2012
Styrelsen fastställer en säkerhetspolicy i syfte: att säkerställa en trygg miljö för anställda,
studenter, besökare och samarbetspartners; att verka för säkerhetsfrämjande rutiner som
möjliggör en väl fungerande verksamhet och säkrar förutsättningarna för utbildning och
forskning; samt att verka för att kostnader för skador, förluster och förebyggande åtgärder ska bli
så låga som möjligt. Slutligen ansvarar varje medarbetare, såväl anställd som student, för
tillämpningen av säkerhetsarbetet inom det egna ansvars- och arbetsområdet.
Övrigt
Vice ordförande Annika Ström Melin har av personliga skäl avgått från styrelsen. John
Abrahamsson välj till ny vice ordförande fram till mandatskifte 30 april. LUS ordförande
informerar om aktuella utbildnings- och studentfrågor.

4. Attest- och delegationsordning
LUS styrelse har som reglementet, § 5 a, föreskriver antagit en attest- och delegationsordning
som ska redovisas för LUS ting. Den antagna ordningen ser ut som följer:

Attest- och delegationsordning
LUS styrelse och dess delegationer

LUS styrelse är beredande, beslutande och verkställande organ. Styrelsen har ett samlat ansvar
för LUS verksamhet och ekonomi. LUS inklusive dess tidning Lundagårds
ramar liksom resultatmål sätts av LUS Ting i verksamhetsplan och budget.
Attest- och delegationsordning

LUS styrelse är beredande, beslutande och verkställande organ. Styrelsen har ett samlat ansvar
för LUS verksamhet och ekonomi. LUS inklusive dess tidning Lundagårds ramar liksom
resultatmål sätts av LUS Ting i verksamhetsplan och budget.
Till presidiet delegeras att besluta om:
- den löpande verksamheten mellan styrelsemötena inom ramen för budgeten, fastslagen av
styrelsen, och resultatmål fastslaget av LUS Ting.
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 15 000 kronor inom ramen för
budgeten.

- tecknande av avtal som löper under mindre än ett år.
Till ordförande delegeras:
- ansvar för attestering av verksamhetens kostnader.
- ansvar för attestering av vice ordförandes kostnader.
- tecknande av avtal gällande Lundagård fastställt av Lundagårds styrelse.
- ansvar för attestering av Lundagårds styrelseordförandes kostnader.
Till vice ordförande delegeras:
- ansvar för attestering av verksamhetens kostnader.
- ansvar för attestering av ordförandes kostnader.
- ansvar för attestering av Lundagårds styrelseordförandes kostnader.
Till kommitté delegeras att besluta om:
- konkretisering av kommitténs del av LUS verksamhetsplan för verksamhetsåret.
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 1 000 kronor för mötesfika under
budgetpost 6450 "Möteskostnader/fika".
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 2 000 kronor under budgetpost 5980
"Övriga projekt och evenemang".
- kostnader över 500 kronor ska vara underbyggda i beslutsprotokoll, fört i kommittén.
Till kommittéordförande delegeras:
- ansvar att tillsammans med ansvarig presidial för kommittén attestera kommitténs kostnader.
Till valberedningen delegeras att besluta om:
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 1 000 kronor för mötesfika under
budgetpost 6450 "Möteskostnader/fika".
Till valberedningens ordförande delegeras:
- ansvar att tillsammans med ordförande eller vice ordförande attestera valberedningens
kostnader.
Till Lundagårds styrelse delegeras att besluta om:
- nyttjande av LUS ekonomiska medel inom ramen för Lundagårds budget.
Till Lundagårds ordförande delegeras:
- ansvar för attestering av Lundagårds kostnader inom övergripande ramar för Lundagårds
budget.
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 15 000 kronor inom ramen för
Lundagårds budget.
- att kostnader över 5 000 kronor ska informeras Lundagårds styrelse.
Till Lundagårds redaktör delegeras:

- den löpande verksamheten mellan Lundagårds styrelsemöten inom övergripande ramar för
Lundagårds budget.
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 10 000 kronor inom ramen för
Lundagårds budget.
- att kostnader över 5 000 kronor ska informeras Lundagårds styrelse.

Bilaga 10: Valärenden
Avsägelser
Ordförande för studiesociala kommittén, Mattias Karlsson
Lundagårds styrelse, Aaron Thomas
Disciplinnämnden. Emelie Hult
Centrala Skyddskommittén, Mattias Karlsson
Studenthälsans rådgivandegrupp, Mattias Karlsson
Styrelsen för Campus Helsingborg; Rebecca Svensson
P6 styrelse; Josefin Östberg
Generalsekreterare
Nomineringstext för generalsekreterare:
Uppdraget som generalsekreterare vilar på tre ben, där Hanna är stabil på samtliga.
Informationsarbete har Hanna erfarenhet av genom det arbete hon utfört inom både parti- och
studentpolitik, där det är viktigt att opinionsbilda, ha mediekontakt och både informera och
engagera medlemmar. Hanna ser vikten av både internt och externt informationsarbete, men
särskilt i dessa tider framförallt det senare. Hon har också konkreta planer på hur hon kan hjälpa
kårerna i informationsarbetet.
Vad gäller utbildningssamordningen har Hanna som före detta presidial ett starkt kårperspektiv
och ser behovet av utbildningar som mycket stort. Hon har erfarenhet nog av kårarbete för att
kunna utveckla utbildningarna till vad som vad som verkligen behövs bland framförallt aktiva på
alla nivåer, i ett så givande samarbete med Folkuniversitetet som möjligt för kårer och studenter.
Hanna kan uppskatta att få arbeta med administration och ser ett värde och en glädje i att hålla
ordning bland ärenden och papper. Här ser hon en stor möjlighet att hjälpa LUS presidium, vilket
tillsammans med erfarenheter av många arbetsledningsliknande roller kan tillföra mycket
nödvändigt för LUS och stärka på flera viktiga områden, exempelvis den service LUS nu bidrar
med till studenter och är något kansliet arbetar med.
Som samhällspolitiskt aktiv sitter Hanna bland annat i Lunds kommunfullmäktige men har i

analysen av kombinationen med rollen som generalsekreterare valt att se det politiska
engagemanget som inte ett hinder utan en fördel. Hon har lätt att på ett professionellt sätt hålla
isär rollerna, liksom valberedningen är övertygad om att hon klarar balansgången mellan att vara
förtroendevald och engagerad generalsekreterare men inte organisationens företrädare.
För erfarenheten av kårlivet, de genomtänkta planerna på vad hon kan tillföra på uppdragets tre
ben, vikten hon lägger i samarbete kårer emellan och glädjen i engagemanget tror
valberedningen att Hanna Gunnarsson kan vara ett mycket gott stöd som generalsekreterare på
Lunds universitets studentkårer.
Tinget föreslås besluta
att välja Hanna Gunnarsson som generalsekreterare för LUS under mandatperioden 2009/10/
01-2010/09/30
LUS styrelse
Då Teologkåren, SSGI och Musikhögskolans studentkår har inkommit med ett nya namn till
LUS styrelse och styrelsen måste väljas i klump.
Tinget föreslås besluta
att välja
Lund Samhällsvetarkår, ordinarie: Caroline Boström. Suppleant: Jenny Pobiega
Lunds Humanistkår, ordinarie: Filip Alexis. Suppleant: Christoffer Ivarsson
Lunds Naturvetarkår, ordinarie: Ellen Sunneskär. Suppleant: Johan Svantesson Sjöberg
Lunds Doktorandkår, ordinarie: Johanna Broselid (f.d. Svensson). Suppleant: Anders Hansson
Medicinska föreningen, ordinarie: Alan Mohtadi
Vårdvetenskapliga studentkåren, ordinarie: Malena Chronholm. Suppleant: Maria Svensson
Lunds Socialhögskolas Studentkår, ordinarie: Robert Hansson. Suppleant: Malin Grahn
Teologkåren, ordinarie: Christina Roeser
SSGI, ordinarie: Carolina Eliasson
Musikhögskolans studentkår, ordinare: Stina Wennberg
Konsthögskolans studentkår, vakant
Teaterhögskolans studentkår, vakant
Nyutlysta poster
Valberedningens förslag:
Interna poster

- Verksamhetsrevisor (2+2)
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Suppleant: Vakant
- Ekonomisk revisor (1+1)
Suppleant: Vakant
- Mötesordförande för LUS ting (1+1)
Suppleant: Vakant
- Mötesordförande för LUS styrelse (1+1)
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant
- Ordförande för LUS Studiesociala kommitté
Vakant
- Valberedningens ordförande (mandatperiod fr.o.m. ting 1, 2009 - ting 1, 2010)
Vakant
- Lundagårds styrelse (5+0)
Ordinarie: Vakant
- Fanborgen (4+4)
Suppleant: Fredrik Tornqvist
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Externa poster

- Antagningsnämnden (3+3) (Mandatperiod 1/10 - 30/9)
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
- Examensnämnden (2+0)
Ordinarie: Vakant
- Disciplinnämnden (2+2)
2:a suppleant: Vakant
- Ledningsgruppen för jämställdhetsarbete (3+3)

Ordinarie: Henrik Jonsson
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
- Ledningsgruppen för likabehandling av studenter (2+0)
Ordinarie: Vakant
- Centrala skyddskommittén (2+2)
Ordinarie: Henrik Jonsson
Suppleant: Vakant
- Rådet för utbildning på forskarnivå (2+0)
Ordinarie: Vakant
- Styrelsen för Pufendorfsinstitutet (1+0)
Vakant
- Arbetsmiljöhögskolan (2+0)
Ordinarie: Vakant
Ordinarie: Vakant
- Centre for innovation, research and competence in the learning economy (CIRCLE) (1+0)
Ordinarie: Vakant
- Studenthälsans styrgrupp (3+3)
Ordinarie: Henrik Jonsson
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
- Biblioteksstyrelsen (2+0)
Ordinarie: Vakant
- Botaniska trädgårdens styrelse (1+0)
Vakant
- Körcentrum Syds styrelse (2+0)
Ordinarie: Vakant
- Musikrådet (1+0)
Vakant

Externa poster vid Lunds universitet i Helsingborg

- Styrelsen för Campus Helsingborg (3+0)
Ordinarie: Emelie Graham
- Campus referensgrupp, Stadsbyggnadskontoret (2+2)
Ordinarie: Vakant
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
- Studentbostadsnätverket (1+0)
Vakant
Övriga externa poster
- Lunds kommunala studentråd (5+3)
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
P6:s styrelse (1+1) (Mandatperiod 090101-091231)
Ordinarie: Karin Andersson

Bilaga 13: Generalsekreterare
LUS ting har i budgeten för 2009/10 avsatt medel för att LUS ska kunna arvodera en person på
heltid som generalsekreterare för LUS. LUS styrelse beslutade under föregående verksamhetsår
att funktionen skulle ha titeln generalsekreterare. Man beslutade samtidigt att "ge avgående och
tillträdande presidium i uppdrag att under överlämningen sammanställa kravprofil och
arbetsbeskrivning samt föreslå uppdatering av reglementet för förtroendeuppdraget till LUS
styrelses första möte för hösten".
LUS presidium presenterar här ett förslag till beslut som inkluderar införande av uppdraget i
reglementet. Av reglementesändringen framgår vilka uppgifter generalsekreteraren föreslås ha.
Vid styrelsens senaste diskussionsmöte framgick att man ville utgå från att GS skulle ha tre
funktioner: Kanslichef, informatör och utbildningssamordnare.
Vad gäller utlysning och tillsättande av en person har presidiet rådbråkat LUS styrdokument. Vi
har kommit fram till att uppdraget måste behandlas som ett förtroendeuppdrag. Detta betyder
tingsbeslut om uppdragets innehavare. Emellertid kan styrelsen besluta att inrätta uppdraget

(vilket redan har skett) och utlysa detsamma. Eftersom LUS saknar valberedning just nu måste
en specialbehandling ske. Därför att en särskild valberedningsenhet berett ärendet till Ting 1.
Syftet med Generalsekreteraren
Huvudskälet till detta inrättande är ett avtal som tecknats med Folkuniversitetet. Avtalet gäller
för två år och lyfter dels samarbete kring utbildningar såväl Folkuniversitetets egna som stöd i
LUS utbildningar, dels finansiering av en tjänst på LUS. Samarbete ska ske genom utveckling av
Studentkårsakademin, presidialutvecklingsdagarna och andra utbildningar såsom administrativ
skicklighet. Även exklusiv möjlighet för medlemskårers aktiva att delta gratis vid
Folkuniversitetets kurser erbjuds. Utbildningarna gäller för både Helsingborg, Lund och Malmö.
Folkuniversitetet går in med 140 000 kr per år under en två års period för att finansiera en tjänst
på LUS.Avtalet med Folkuniversitetet står gällande särskild tjänst följande;
Målet med tjänsten skall vara
- att stärka det studentfackliga arbetet, kårerna och LUS på Lunds universitet;
- att stärka folkbildningsarbetet inom kårerna och LUS
Tjänsten skall
- aktivt verka för att studenter engagerar sig i studentfackligt arbete i kårerna och LUS;
- ge information och stöd till studenter som vill aktivera sig studentfackligt och LUS
- aktivt verka för att studenter engagerar sig i folkbildningsarbete i kårerna och LUS;
- ge information och stöd till studenter som vill bedriva folkbildningsarbete inom kårerna och
LUS.
I enlighet med beslutad budget för 2009/2010 ska förtroendeuppdraget innefatta en arvodering på
100 procent där LUS går in med resterande belopp. I år kommer detta belopp ifrån Daghems
stiftelsen. Tillträde sker i början av oktober (efter val i LUS ting) och sträcker sig till 30 juni
2010. Den förtroendevalde förväntas att under 1 oktober till 15 oktober tillsammans med sin
efterträdare genomföra en betald överlämning. I förtroendeuppdraget ingår att ansvara för det
intresseområde som uppdraget omfattar och att löpande meddela hur arbetet fortskrider till
uppdragsgivaren tinget och styrelsen.
I förtroendeuppdraget föreslås generalsekreteraren att vara LUS presidium behjälplig i olika
administrativa uppgifter. LUS ordförande är arbetsgivaransvarig men kan låta
generalsekreteraren verka som arbetsledare för LUS kansli. Generalsekreteraren har en central
uppgift kring intern och extern kommunikation och agerar pressekreterare för LUS. En nära
dialog ska föras med Folkuniversitetet för att verka för fler kontaktytor mellan Folkuniversitetet
och medlemskårer i enlighet med avtalet.

