LUS valting 1 - Protokoll (100413)
Ekologihuset, Blå hallen.
13 april 2010 kl. 17.15 - 21.00
Närvarande ledamöter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anna Andersson (SAM)
Caroline Boström (SAM)
Jenny Pobiega (SAM)
Tobias Wemmenby (LHK)
Rosa Nylander (LHK)
Filip Alexis (LHK)
Magnus Roslund (LHK)
Julia Jacobsson (LUNA)
Jakob Carlsson (LUNA)
Johan Svantesson Sjöberg (LUNA)
Johanna Broselid (LDK)
Thomas Eriksson (LDK)
Maria Svensson (VÅVS) t.o.m. §8e, ca kl 18.30
Malena Chronholm (VÅVS) t.o.m. §8m, ca kl 19.45
Karl Lundblad (MF)
Josef Dankiewicz (MF)
Alan Mohtadi (MF)
Robert Hansson (LSHS)
Pontus Hansson (TEOL) fr.o.m. §7

Adjungerade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hanna Gunnarsson (mötesordförande)
Christian Stråhlman (LUS ordförande)
Elisabeth Gehrke (LUS vice ordförande)
Ellen Sunneskär (LUNA vice ordförande)
Signe Grumer (valberedningen)
Lovisa Brännstedt (kandidat)
Aron Frenne (kandidat)
David Romell (LundaEkonomerna ordförande)
Kristoffer Danielsson (kandidat)
Camilla Wengholm (LundaEkonomerna vice ordförande)
Alexandra Brundin Urisman (f.d ordförande Juridiska Föreningen)
Cecilia Relfsson (Juridiska Föreningen vice ordförande)
Axel Jönsson (Lundagård redaktör)
Christoffer Ivarsson (kandidat)
Henrik Jonsson (kandidat)
Ida Andersson (kandidat)
Pär Ola Nilsson (valberedningen)

1. Mötets öppnande
Mötesordförande Hanna Gunnarsson förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Tinget beslutade
att välja Elisabeth Gehrke till mötessekreterare.
att välja Caroline Boström (SAM) och Filip Alexis (LHK) till justerare tillika rösträknare

3. Justering av röstlängden
Tinget konstaterade att 19 ledamöter av 25 var närvarande.
Tinget beslutade
att justera röstlängden enligt ovan.

4. Mötets behöriga utlysande
Tinget beslutade
att finna mötet behörigen utlyst.

5. Adjungeringar
Tinget beslutade
att adjungera personer med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt enligt ovan.

6. Fastställande av föredragningslistan
Tinget beslutade
att lägga till ett nytt valärende: Kreditkassan, vice ordförande" som ny punkt 8n
att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.
att behandla valärende 8n (Kreditkassan, vice ordförande) innan valärende 8a
att behandla valärende 8f (ordförande UL-kommittén) efter valärende 8m (Universitetsstyrelsen)
att ta matpaus i tjugo minuter efter 8e (LUS vice ordförande)

7. Föregående mötesprotokoll
Tinget beslutade
att lägga protokollet från LUS ting 3 (2010-03-02) till handlingarna

8. Valärenden
Se separat bilaga. Valberedningens ordförande Pär-Ola Nilsson föredrog ärendet
INTERNA POSTER
a) Mötesordförande LUS ting (1+1)

Tinget beslutade
att vakantsätta posten.

b) Tingssekreterare (1+1)
Tinget beslutade
att vakantsätta posten.

c) Mötesordförande LUS styrelse (1+1)
Tinget beslutade
att vakantsätta posten.

d) LUS ordförande
Tinget beslutade
att välja Christoffer Ivarsson till LUS ordförande.

e) LUS vice ordförande

Tinget beslutade
att välja Henrik Jonsson till LUS vice ordförande.

f) Ordförande för LUS universitetsledningskommitté

Tinget beslutade

att välja Lovisa Brännstedt till ordförande för LUS universitetsledningskommitté.

g) Ordförande för LUS utbildningskommitté
Tinget beslutade
att välja Jenny Pobiega till ordförande för LUS utbildningskommitté

h) Ordförande för LUS jämställdhets- och likabehandlingskommitté

Tinget beslutade
att vakantsätta posten.

i) Ordförande för LUS kommun- & regionkommitté

Tinget beslutade
att vakantsätta posten.

j) Ordförande för LUS studiesociala kommitté
Tinget beslutade
att vakantsätta posten.

k) Ordförande för LUS Campus Helsingborgs studentkommitté
Tinget beslutade
att vakantsätta posten.

l) Lundagårds styrelseordförande (1+0)
Tinget beslutade
att vakantsätta posten.

EXTERNA POSTER
m) Universitetsstyrelsen (3+0)
Tinget beslutade
att välja Lovisa Brännstedt, Christian Stråhlman och Aron Frenne till ledamöter i Lunds universitets
styrelse.

8 n) Kreditkassans vice ordförande (1)
Två kandidaturer hade inkommit efter kandideringsstopp och hade inte behandlats av valberedningen.
Magnus Roslund yrkade
att vakantsätta posten
Tinget beslutade
att Välja Saman Abdul Sattan till vice ordförande för Kreditkassan

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla

10. Mötet avslutas
Mötesordförande förklarar mötet avslutat

Hanna Gunnarsson
mötesordförande

Elisabeth Gehrke
mötessekteterare

Filip Alexis
justerare

Caroline Boström
justerare

