LUS ting 1 - Protokoll (091007)
Justerat 2009-11-04
1. Mötets öppnande
Mötesordförande förklarar mötet öppnat

2. Val av Mötesordförande
Tinget väljer Hanna Ericsson till tillfällig mötesordförande för punkterna 10 och 13

3. Val av justerare
Tinget väljer Robert Hansson och Louise Ilhammar till justerare

4. Justering av röstlängden
Tinget beslutar att justera röstlängden enligt bifogad lista

5. Mötets behöriga utlysande
Tinget anser mötet vara behörigen utlyst

6. Adjungeringar
Tinget beslutar adjungera med närvaro- yttrande- yrkanderätt enligt bifogad lista

7. Fastställande av föredragningslistan
Tinget beslutade
att behandla § 13 före § 10
att fastställa dagordningen i utsänt skick

8. Föregående mötesprotokoll
Tinget beslutar
att lägga protokollet från LUS valting 2009-05-27 till handlingarna

9. Meddelanden

Elisabeth Gehrke föredrar ärendet
Ett par viktiga beslut som har fattats är att förlänga Bopoolens tjänst samt att bygga om
kopieringsrummet

13. Proposition: Inrättande av posten som generalsekreterare
Elisabeth Gehrke föredrar ärendet
Tinget beslutar
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.
[...]
Tinget beslutar
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.
10. Valärenden
Peter Haraldsson föredrar valberedningens förslag
Tinget beslutar
att välja Hanna Gunnarsson till generalsekreterare (mandatperiod 2009-10-01 –
2010-09-30)
att välja välja Caroline Boström (SAM, ord.), Jenny Pobiega (SAM, suppl.), Filip Alexis
(LHK, ord.), Christoffer Ivarsson (LHK, suppl.), Ellen Sunneskär (LUNA, ord.), Johan
Svantesson Sjöberg (LUNA, suppl.), Johanna Broselid (f.d. Svensson) (LDK, ord.),
Anders Hansson (LDK, suppl.), Alan Mohtadi (MF, ord.), Malena Chronholm (VÅVS, ord.),

Maria Svensson (VÅVS, suppl.), Robert Hansson (LSHS, ord.), Malin Grahn (LSHS,
suppl.), Christina Roeser (TEOL, ord.), Carolina Eliasson (SSGI, ord.), Stina
Wennberg (Musikhögskolans studentkår, ord.) till LUS styrelse
att välja Fredrik Tornqvist till suppleant i fanborgen
att välja Henrik Jonsson till ordinarie ledamot i ledningsgruppen för jämställdhetsarbete
att välja Henrik Jonsson till ordinarie ledamot i centrala skyddskommittén
att välja Henrik Jonsson till ordinarie ledamot i Studenthälsans rådgivande grupp
att välja Emelie Graham till ordinarie ledamot i styrelsen för Campus Helsingborg
att välja Karin Andersson till ordinarie ledamot i P6:s styrelse
Christian Stråhlman yrkar på fri nominering för posten "valberedningens ordförande"
Tinget beslutar
att tillämpa fri nominering
Elisabeth Gehrke nominerar Pär-Ola Nilsson
Tinget beslutar
att välja Pär-Ola Nilsson
Christian Stråhlman yrkar på fri nominering för posten "Ledamot i styrelsen för
Pufendorfinstitutet"
Tinget beslutar
att tillämpa fri nominering
Christian Stråhlman nominerar Emelie Hult
Tinget beslutar
att välja Emelie Hult till ordinarie ledamot
att vakantsätta övriga poster
11. Årsredovisning för verksamhetsåret 2007/2008
Hanna Ericsson och Ida Andersson föredrar ärendet
Tinget beslutar
att bevilja Lunds Universitets Studentkårers styrelse för verksamhetsåret 0708
ansvarsfrihet
att lägga årsredovisningen för verksamhetsåret 2007/2008 till handlingarna

Tinget ajourneras i 20 minuter

12. Redovisning av konkretiserad verksamhetsplan 2009/2010
Elisabeth Gehrke föredrar ärendet

14. Inrättande av Lundagårds fonderade medel
Christian Stråhlman föredrar ärendet
Tinget beslutar
att inrätta Lundagårds fonderade medel.
att lägga till § 9 d) i reglementet enligt nedan:
§ 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.
Tinget beslutar
att etthundra åttio tusen (180 000) kronor av LUS kapital ska utgöra Lundagårds
fonderade medel från och med 2010-07-01.

15. Proposition: Ytterligare arvodering för Lundagårds styrelseordförande
Christian Stråhlman föredrar ärendet
Magnus Roslund yrkar
att öka Lundagårds styrelseordförandes arvode från 4 % till 9 % av prisbasbeloppet per
månad retroaktivt från och med 2009-09-01.
Tinget beslutar
att bifalla Magnus Roslunds yrkande
att delegera till styrelsen att besluta när denna extra arvodering ska upphöra.

16. Proposition: Uteslutning av Studentkåren vid Yrkestekniska högskolan
Johan Svantesson Sjöberg föredrar ärendet
Tinget beslutar enhälligt
att utesluta Studentkåren vid Yrkestekniska högskolan ur LUS.

17. Ändring av Kreditkassans stadga, andra läsningen
Christian Stråhlman föredrar ärendet
Tinget beslutar
att anta nya stadgar för Stiftelsen Lunds studentkårs kreditkassa i enlighet med
handlingarnas bilaga 17

18. Beslutspunkt: Lunds universitets handlingsplan
Christian Stråhlman föredrar ärendet
18 a – Handlingsplan för avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet 1 juli 2010
Christoffer Ivarsson yrkar (1) att såsom LUS åsikt ska framföras att universitetets stöd
tillsammans med statens till kårerna ska uppgå till minst 310 kr per helårsstudent för att
säkerställa ett fungerande studentinflytande
Tinget beslutar
att bifalla yrkande 1

18 b – Föreskrifter för redovisning av medlemsantal
Magnus Roslund yrkar (2) att såsom LUS åsikt ska framföras att byta ut 15 oktober till
31 december som sista datum för redovisning
Tinget beslutar
att bifalla yrkande 2

18 c – Allmänna råd om ansökan om ställning som studentkår vid Lunds universitet år
2010
Inga inkomna yrkanden

18 d – Allmänna råd för verksamhetsområde för en studentkår vid Lunds universitet
Robert Hansson yrkar (3) att studentrepresentanterna ska arbeta för att tydliggöra
universitets syn på ”bör” i punkten 1, detta för att klargöra vilka undantag universitetet
kan se
Robert Hansson yrkar (4) att studeranderepresentanterna ska arbeta för att tillse att
nuvarande kårer vid Lunds universitet, om de så önskar, kan finnas kvar
Tinget beslutar
att bifalla yrkande 3
att avslå yrkande 4

Mötet ajourneras 5 minuter

19. Diskussionspunkt: Omorganisation av LUS
Christian Stråhlman föredrar ärendet
Omfattande diskussion

20. Övriga frågor

21. Mötet avslutas
Mötesordförande förklarar mötet avslutat

Tid och plats
2009 - 10 - 07 kl 17.15 - 20.40
Edebalkssalen, Socialhögskolan

Närvarande
Ledamöter
• Anna Andersson, SAM
• Caroline Boström, SAM
• Elina Berg, SAM
• Christoffer Ivarsson, LHK
• Tobias Vemmenby, LHK
• Rosa Nylander, LHK
• Filip Alexis, LHK
• Emelie Hult, LUNA
• Julia Jacobsson, LUNA
• Jakob Carlsson, LUNA
• Johanna Broselid, LDK
• Louise Stomeus, VÅVS
• Maria Svensson, VÅVS
• Malena Chronholm, VÅVS
• Robert Hansson, LSHS
• Louise Ilhammar, LSHS
• Peter Sevemark, LSHS
• Gustav Palmgren, TEOL, fr o m § 11
Adjungeringar
• Hanna Gunnarsson, mötesordförande
• Gabriel Persson, mötessekreterare
• Peter Haraldsson, ordförande valberedningen
• Hanna Ericsson, LUS ordförande 0708, t o m §11
• Ida Andersson, LUS vice ordförande 0708, t o m §11
• Christian Stråhlman, LUS ordförande
• Elisabeth Gehrke, LUS vice ordförande

•
•
•
•
•
•

Karin Andersson, kandidat, t o m § 10
Magnus Roslund, LHK
Henrik Jonsson, kandidat, t o m § 11
Pär-Ola Nilsson, kandidat, t o m § 11
Alan Mohtadi, ordförande MF
Johan Svantesson Sjöberg, ordförande LUNA

