LUS ting 3 - Protokoll (100302)
1. Mötets öppnande
Mötesordförande Hanna Gunnarsson förklarar mötet öppnat
2. Val av justerare
Tinget väljer Maria Svensson (VÅVS) och Christina Röeser (TEOL) till justerare
3. Justering av röstlängden
Tinget beslutar att justera röstlängden enligt bifogad lista
4. Mötets behöriga utlysande
Tinget anser mötet vara behörigen utlyst
5. Adjungeringar
Tinget beslutar adjungera med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt enligt bifogad
lista
6. Fastställande av föredragningslistan
Medicinska Föreningen yrkar att lägga till ärende § 18 Medlemskårernas ansökan
om kårstatus
Doktorandkåren har inlämnat ett yttrande där de motsätter sig att punkter läggs
till på dagens möte. LUS Ordförande gör stadgetolkningen att ärendet därmed inte
kan behandlas på mötet
Tinget beslutar
att behandla ärende § 15 före § 14
att behandla ärende § 14 före § 11
att fastställa dagordningen i utsänt skick
7. Föregående mötesprotokoll
Tinget beslutar
att lägga protokollet från LUS ting 2 (2009-12-08) till handlingarna
8. Meddelanden
Elisabeth Gehrke föredrar ärendet

Det har hållits val till första bolagsstyrelsen. Fokusgrupp i Innovationsfrågor. Det har
varit en del medieframträdande om bostäder och särskilt många rörande utspelet om
universitetsplatsens magnolior.
9. Valärenden
Pär-Ola Nilsson föredrar ärendet
Ledamot, Rådet för utbildning på forskarnivå (2+0)
Tinget beslutar
att välja Hanna Modin till ordinarie ledamot
Suppleant, P6:s Styrelse (1+1) Mandatperiod 100101-101231
Tinget beslutar
att välja Malena Chronholm till suppleant
Tinget beslutar
att lyfta valärendet Fanborgen
att tillämpa fri nominering
Fanborgen
Tinget beslutar
att välja Henrik Schylert till suppleant
Protokollsanteckning inlämnad av Emelie Hult: Jag deltar ej i besluten rörade
valärenden. Detta eftersom jag sitter i valberedningen.
10. Redovisning av halvårsrapport från "§12- och §13-organ"
Robert Hansson rapporterar från Disciplinnämnden. Många ärenden från hela
universitetet, stor övervikt på utbytesstudenter (internationella studenter utanför
Europa och Nordamerika). Anmäls och fälls oftare. Naturvetenskap – laborativa
moment överrepresenterade. Studenterna får information om plagiat tidigt, glöms
lätt till första tentan. LUS uppmanas undersöka detta närmare.
Magnus Roslund rapporterar från Antagningsnämnden. Ökning av ärenden. Fler
ärenden som hanteras av handläggare. Avslår ofta ärenden där saker inte inlämnas i
tid (pga flytt etc.), beviljar oftare ärenden som beror på dyxlexi, ADHD etc.
Tinget beslutar
att lägga redovisningarna till handlingarna
Tinget ajourneras till 18.20 för matpaus (25 minuter)
11. Proposition: Ikraftträdande och tidsplan för propositionen "LUS för
alla"
Christian Stråhlman föredrar ärendet

Tinget beslutar
att (1) ändringar i stadgan beslutas i andra läsning på ting 1 i september eller oktober
2010.
att (2) ändringar i stadga och reglemente, med nedan angivna undantag, träder i
kraft 2011-01-01.
att (3) samtliga av tinget och styrelsen förrättade val till externa poster fortsätter att
gälla med tidigare beslutade mandatperioder efter 2011-01-01.
Ellen Sunneskär yrkar (1) att att-sats (4) ska ha följande lydelse:
”att LUS presidium, generalsekreterare, valberedning, revisorer och tingspresidium
samt Lundagårds redaktörer och styrelse fortsätter sina mandatperioder efter 201101-01.”
Hanna Gunnarsson ställer styrelsens propositions att-sats (4) mot Ellens yrkande
Tinget beslutade
att bifalla Ellens yrkande
att (5) tingsledamöterna entledigas 2010-12-31. Medlemskårerna ska under hösten
välja en tingsledamot och suppleant för mandatperioden 110101-110630.
att (6) LUS styrelse entledigas den 2010-12-31.
att (7) LUS ting på sitt första möte hösten 2010 ska besluta hur många ledamöter
styrelsen ska ha under perioden 110101-110630, samt deras ansvarsområden.
Valberedningen utlyser och valbereder styrelsens ledamöter till ting 2, då beslut
fattas.
Anna Andersson yrkar (2) att yrkande 8 i propositionen ersätts med följande attsats:
”att LUS kommittéer upphör 2010-12-31 och att de kommittéordförande som finns
entledigas vid detta tillfälle”
Tinget beslutade
att bifalla Annas yrkande
att (9) verksamhetsplan och budget för LUS verksamhetsåret 2010/11 fortsätter att
gälla fram till 2011-06-30.
att (10) uppdra åt LUS styrelse att, tillsammans med relevanta delar av
organisationen, arbeta fram ett visionsprogram med målet att det ska beslutas av
tinget hösten 2010 och ikraftträdande 2011-01-01.
att (11) åsiktsprogrammet upphör att gälla 2010-12-31. LUS ting kan dock besluta att
förlänga åsiktsprogrammets giltighetstid ifall ett visionsprogram inte har kommit på
plats innan detta datum.
12. Proposition: Stadgeändringar med anledning av obligatoriets
avskaffande

Christian Stråhlman föredrar ärendet
Tinget beslutar enhälligt
att bifalla propositionen
13. Proposition: Former för inträde i LUS för de kårer som står utanför
Organisationen
Christian Stråhlman föredrar ärendet
Christian Stråhlman yrkar att den 15 mars som sista datum för att begära inträde i
LUS ersätts med den 23 mars
Tinget beslutar
att bifalla Christians yrkande
att bifalla propositionen med dessa ändringar
14. Proposition: Totaldistribution av tidningen Lundagård
Christian Stråhlman, Thomas Frostberg och Eva Frisendahl föredrar ärendet
Anna Andersson yrkar (1) att frågan om Lundagårds bordläggs och Lundagårds
styrelse åläggs att ta fram ett budgetunderlag för totaldistribution att skickas tillbaka
till LUS-Ting. Målet är att beslutet ska tas på nästa möte (samtidigt som budgeten)
Hanna Gunnarsson ställer styrelsens proposition mot Annas yrkande
Tinget beslutade
att bifalla Annas yrkande
15. Proposition: Årsredovisning 2008/09
Petter Forkstam och Eva Frisendahl föredrar årsredovisningen
Emelie Hult föredrar sakrevisionen
Tinget beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009
Emelie Hult inlämnar följande protokollsanteckning: Jag deltar inte i beslutet
rörande ansvarsfrihet för 2008/2009 då jag är sakrevisor för detta verksamhetsår.
16. Proposition: Kommittéer höstterminen 2010
Elisabeth Gehrke föredrar ärendet
Tinget beslutar
att LUS verksamhetsåret 2010/11 ska ha sex kommittéer, nämligen:
• Universitetsledningskommittén (UL)

• Utbildningskommittén (U)
• Studiesociala kommittén (S)
• Jämställdhets- och likabehandlingskommittén (JL)
• Kommun- och regionkommittén (KORK)
• Campus Helsingborgs studentkommitté (CHSK)
17. Proposition: Riktlinjer för studentrabatter
Elisabeth Gehrke föredrar ärendet
Tinget beslutar
att bifalla förslaget på Riktlinjer på Studentrabatter
20. Övriga frågor
Christian Stråhlman meddelar att ett extrainsatt ting kommer att hållas på begäran
av Medicinska Föreningen den 8 mars klockan 18.00. Ärendet som behandlas är
Medlemskårernas ansökan om kårstatus
Emelie Hult meddelar att valberedningen kommer att lämna sitt förslag till valting 1
den 1 april
Hanna Gunnarsson uppmanar de kårer som idag inte har en ledamot i
valberedningen att rapportera in sådana
Emelie Hult uppmanar alla att kandidera till LUS övriga poster
21. Mötet avslutas
Mötesordförande förklarar mötet avslutat.
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