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Sammanfattning av årsredovisning 2008/2009
Verksamhetsåret 2008/2009 var ett synnerligen inspirerande och händelserikt år för
samtliga delar av Lunds universitets studentkårer (LUS). En bra utveckling sågs inom såväl
den politiska som den organisatoriska verksamheten, med ett överlag bra engagemang från
medlemskårer, bra samarbetsklimat med icke medlemskårer och andra
studentorganisationer liksom vind i seglen för flera politiska föresatser.
Externfinansieringen av LUS ökade under året, med tecknande av avtal såsom
prenumeration av tidningen Lundagård för samtliga anställda vid Lunds universitet, vilket
ökar externfinansieringen till organisationen och förbereder inför kårobligatoriets
avskaffande. Sedan tidigare har LUS varit externfinansierat till 60 procent men under året
har den siffran ökat till närmare 70 procent, eller motsvarande drygt 2,5 miljoner.
Ökningen beror på universitetets informationssida i tidningen Lundagård, fortsatt
finansiering av studentombudets tjänst, finansiering för genomförandet av
bostadsundersökning och ökad finansiering av Bopoolens verksamhet. Ytterligare åtgärder
för externfinansiering under innevarande år har gjorts inför nästkommande verksamhetsår
såsom ny delfinansiering från Folkuniversitetet (Stiftelsen kursverksamheten vid Lunds
universitet) för en tjänst som generalsekreterare. I faktiska siffror kan allt detta innebära att
dagens medlemsavgift om 17 kronor för varje student och termin samt motsvarande 12
kronor för prenumerationsstöd till Lundagård (alltså sammantaget 58 kronor per student
och år) kan minska till ungefär 9 kronor per student och år för LUS inklusive Lundagård
utan att andra åtgärder vidtas än att samtliga studentkårer blir medlemmar.
Överlag behövde mycket tid läggas på förberedelser inför obligatoriet. Framförallt medialt
och påverkande före riksdagsbeslutet och föreberedande av en ny organisation och nya
samarbeten inför de nya förutsättningarna efter beslutet. Dessvärre var osäkerheterna
ständigt många, framförallt i hur beslutet skulle komma att se ut och hur Lunds alla
sammanflätade studentorganisationer och verksamheter skulle förhålla sig till varandra i ett
obligatorielöst studentliv. Som hjälp var LUS i slutet av verksamhetsåret mycket aktiva i att
driva fram Lunds universitets finansiering av en tjänst som ska hjälpa till att sy ihop det
nya studentlivets organisationer och stödja dem i omställningarna. Likaså förde LUS
många samtal med universitetet på central nivå om hur de kan stödja kårerna i
omställningen och med de nya förutsättningarna. Viljan att stötta studentorganisationerna
visade sig vara mycket stort.
Till LUS styrelse hade närmast samtliga medlemskårer inrapporterade ledamöter, vilket
gjorde året till ett rekordår för styrelsens storlek. Musikhögskolans studentkår och
Sydsvenska sjukgymnastinstitutets studentkår hade för första gången på många år valda
styrelseledamöter. Även i kommittéernas arbete nåddes framgångar, eftersom tinget för
första gången i organisationens historia kunde välja en ordförande för varje kommitté,
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istället för att en av LUS presidialer skulle agera kommittéordförande och driva
kommittén. Det möjliggjorde att vad man kan kalla LUS ledningsgrupp,
kommittéordförandekollegiet, kunde mötas för diskussioner om viktiga frågor relaterade
till organisationen LUS som helhet. Inrapporteringen från studentkårerna till
kommittéerna var dock fortfarande bristfällig, liksom i några kommittéer beslutsförheten.
Vid de långtgående diskussionerna med studentkårerna utanför LUS gällande medlemskap
med positiv respons har kommittéernas framtid vid en omorganisation av
samarbetsorganisationen varit en av de stora diskussionspunkterna. Ett förslag
presenterades precis före årets slut, vilket kommer att behandlas av nästa styrelse. Däremot
ska inte kommittéernas arbetsinsats inom organisationen ifrågasättas. Under året var den
politiska verksamhet som kommittéerna bedriver blandad, både med mycket
framgångsrika delar och sådant som inte har nådde lika långt.
Med utgångspunkt i utbildningskommittén genomfördes det som startades i kommittén
föregående verksamhetsår, nämligen att åstadkomma ett reviderat förslag till rättighetslista
(Riktlinjer för relationen mellan universitet och student), som sedan skickades in i Lunds
universitet för vidare behandling. Processen drevs och bevakades hela tiden av LUS och
när en ny rättighetslista klubbades av universitetsstyrelsen i december var mycket med som
fanns i ursprungsförslaget. Stora frågor som ändrades var att tentor blir anonyma,
funktionshindrade fick uttrycklig och tydlig rätt till pedagogiska och andra stödåtgärder för
att klara utbildningen, tentor och undervisningstid får inte vara på kvällar, lördagar,
söndagar eller helger, riktlinjer för examensarbeten/uppsatsarbeten införs för hela
universitetet (till exempel bör handledare ha gått handledarutbildning och handledare och
examinator ska inte vara samma person), rätten till praktiska resurser, som olika sorters
rum och utrymmen, böcker, datorarbetsplatser och annat, blir bättre och starkare och
undervisning får inte obligatorisk om det inte är väl motiverat. De nya riktlinjerna rönte en
del medieframgångar och mycket uppskattning på flera håll. Men ännu återstår fullständig
implementering av de nya reglerna.
En annan tråd som löpte över hela året var arbetsmiljön, med utgångspunkt inom LUS i
studiesociala kommittén. På flera fronter drevs frågan om uppgradering av studenters
fysiska studiemiljö och om universitetets ansvar för studenters fysiska och psykosociala
arbetsmiljö – som önskelistan till rektor, rättighetslistan, Centrala skyddskommittén,
projektet Framtidens lärandemiljöer och i universitetsledningens fyra profilområden, som
innebar särskilda satsningar i enlighet med strategiska planen, däribland på studiemiljöer.
En undersökning genomfördes bland alla studentkårer om vilken organisation för
systematiskt arbetsmiljöarbete man ville ha på Lunds universitet. Resultatet presenterades
för Centrala skyddskommittén, där det också lämnade avtryck, liksom det har fått agera
underlag i många andra arbetsmiljösammanhang. En fungerande organisation i
universitetets regi för systematiskt arbetsmiljö för studenter är en svårlöst knut, men under
året har mycket engagemang och arbete lett till förbättringar och ett ökat ansvarstagande
från universitetets håll. Likaså har projektet Framtidens lärandemiljöer ivrigt hejats på av
LUS representanter, för att det skulle få de pengar och den uppmärksamhet det förtjänade,
bland annat som en del i universitetsledningens fyra profilområden, detta stora försök till
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ett helhetsgrepp och lyft för Lunds universitet på många ställen inte särskilt funktionella
eller inspirerande miljöer för studenter.
Liksom verksamhetsårets första halva präglades av en universitetsledning som skulle bytas
ut och därmed avslutade många projekt men inte påbörjade nya präglades den andra
halvan av en ny universitetsledning, som det var viktigt för LUS att från början ha på rätt
spår, till exempel med en förståelse för vikten av studentinflytande och med prioriteringar
studentrörelsen tycker är viktiga. I viss mån läggs under den första tiden planer för hela
den kommande mandatperioden. Exempelvis har arbete av LUS lagts på att den offensiva
och utåtriktade nya rektorn skulle se fördelarna av att låta innovation, en mycket het fråga,
även inbegripa studenter på grund- och avancerad nivå liksom innovation som inte
nödvändigtvis engagerar universitetets våta ämnen.
Valet av ny rektor vid Lunds universitet var en otroligt viktig och stor fråga för LUS under
verksamhetsåret. Framgångarna med rektor emeritus Göran Bexell syntes framförallt inom
forskningen men däremot tilldelades överlag inga nya statliga anslag till utbildningen. Även
bristen på engagemang för samverkan med det omgivande samhället var en aktuell fråga i
valprocessen. LUS var väldigt aktiva i denna process, framförallt i beredningsgruppen och
i hörandeförsamlingen, ända tills beslut om att välja Per Eriksson togs i september. LUS
ordförande avtackade med ett tal Göran Bexell i december efter överlämnandet av en
gemensam gåva från studentkårerna, studentnationerna och Akademiska Föreningen
i form av en valfri kurs på Folkuniversitetet.
Nyblivna rektorn Per Eriksson mottog vid rektorsinstallationen den 30 januari en
önskelista av LUS i samband med LUS ordförandes tal med 30 punkter som ska vara
genomförda före hans och prorektor Eva Åkessons avtackning om sex år. Vid den
traditionstyngda rektorsuppvaktningen på 1 maj ska framtida LUS ordföranden i samband
med tal bocka av punkterna på önskelistan som finns placerad på rektors kontor. Frågor
som lyfts är allt från en stärkt utbildningskvalitet med genomförande av EQ10, senare
EQ11, (vilket studenterna initierade när RQ 08 presenterades), till att verka för ett bevarat
och stärkt studentinflytande vid kårobligatoriets avskaffande, via främjande av
internationalisering på hemmaplan, en förbättrad studiemiljö och rättssäkerhet. I samband
med rektorsinstallation inrättades även en halvdagsutbildning i studentinflytande för
universitetsledningen vilken belönade sina deltagare med ett utdelat diplom under årets
första möten med universitetsstyrelsen. Till utbildningen hade LUS gjort ett nytryck av
rapporten ”Hur är det ställt med studentinflytandet vid Lunds universitet” med nytt
förord. Rapporten användes även senare under våren vid utbildning i studentinflytande på
dekanrådsinternatet där såväl nya som gamla dekaner deltog men även vid presentationen
inför universitetsstyrelsen gällande aktuella studentfrågor där även LUS önskelista lyftes. I
samband med beslut om kårobligatoriets avskaffande i riksdagen utsändes även rapporten
till prefekterna med en uppmaning att stödja studentkårerna.
Under året stärkte LUS sin roll som en stark röst mot kommuner där Lunds universitet har
förlagd utbildning men även i Region Skåne. I samband med höstterminens start syntes
bostadssituationen mer akut än någonsin för studenterna och LUS förekom dagligen
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medialt, något som gav Bopoolen positivt gensvar både gällande antal lediga bostäder och
bostadslösa studenter. Detta resulterade även i finansiering av LUS första professionella
bostadsundersökning från Lunds universitet och Lunds kommun. Vid presentationen i
februari var relevanta politiker, tjänstemän, studenter, föreningar och media inbjudna med
avslutande paneldebatt med kommunalråd, riksdagsledamöter, studentbostadsaktör och
LUS. Under början av hösten samarbetade Skånes studentkårer för en märkbar
studentrabatt i Skånetrafiken. Utfallet efter många påtryckningar blev 20 % för flertalet av
studenterna istället för högre rabatt för endast långpendlande studenter. Med LUS i
spetsen skrevs öppna brev, insändare och pressmeddelanden samtidigt som möten hölls
med relevanta politiker. Därefter blev LUS inbjuden till ett möte med Region Skånes
beredning för Hälsa och tillväxt i Sydvästra Skåne där även hälsofrågor, tillväxtfrågor,
tillgänglighet och internationalisering diskuterades. Under våren anordnades
Studentsamarbetet Öresunds årliga konferens av LUS med namnet ”Utbildning, utveckling
och mobilitet i Öresundsregionen” den 13 maj vilket blev en lyckad konferens, som
markerade studentkårernas roll i utvecklingen av Skåne som kunskapsregion.
Bland LUS serviceverksamheter kan särskilt nämnas studentombudet, som när
verksamhetsåret började endast hade två månaders arbete bakom sig och därmed ännu
byggde upp sin verksamhet, med fokus på att nå ut till enskilda studenter, att bygga upp
informationsmaterialet, bland annat hemsidan, åstadkomma nätverk av studenter
intresserade av likabehandlingsarbete och skapa kontakter med en lång rad
universitetsinterna verksamheter. Fler studenter än förväntat har sökt personlig kontakt
med studentombudet, media har uppmärksammat den nya funktionen och Maria
Chowdhury har kommit långt i att bygga upp kontakter och förtroende inom Lunds
universitet. Hon har ofta deltagit i utbildningar och möten med till exempel prefekter och
studievägledare, liksom i de inspirationsdagar som har hållits för jämställdhet och
likabehandling.
Tidningen Lundagård är en serviceverksamhet som i samband med obligatoriefallet tros få
en ökad betydelse, som medlemsförmån och som påverkans- och informationskanal.
Därför är det särskilt roligt att under året ha kunnat se att ökat stöd för tidningen bland
kårerna, liksom en ökad förståelse för betydelsen som påverkande och informerande organ
till prenumererande studenter och till omgivningen i stort, manifesterat inte minst i det
prenumerationsavtal som slöts med Lunds universitet för dess anställda. Ekonomiskt gick
tidningen under året framförallt på grund av konjukturnedgången sämre än väntat, men
resultatet var fortfarande positivt. Mycket arbete lades på att i samband med att budgeten
för kommande verksamhetsår togs fram konstruera en fungerande lösning för någon form
av fondering av Lundagårds medel, något som av tidsbrist dock var tvunget att skickas
vidare till nästa verksamhetsår för slutgiltigt förverkligande.
Sammantaget var det alltså ett spännande och händelserikt år, mitt i många skeendens
brytningspunkter och trots några trilskande processer var året också överlag framgångsrikt,
vilket ger gott hopp inför framtiden, som onekligen innebär både goda och svårknäckta
nötter.
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