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Styrelserapport
Styrelsen har utöver punkterna nedan även planerat och deltagit i Lillsjödals fixarhelg
samt lagt en halvdag och en kväll på att konkretisera verksamhetsplanen.

Beslut
S6
●

Uttag från projektfonden på upp till 25 000 kr för att anlita juridisk hjälp för
Projekt Personuppgiftspolicy

●

Utdelning av det pedagogiska priset

●

Motionssvar till En hållbar arbetsmiljö för LUS presidium

S7

Diskussioner
S6
●

Begäran om tidigare avslut av vikariat för studentombudet

●

Planering av marknadsföring av stiftelserna inför valtinget

●

Avskedsgåvor till universitetsledningen

●

Planering för äskningen till LU för LUS fysiska arbetsmiljö

●

Fördelning av ansvar inom den konkretiserade verksamhetsplanen

●

Diskussionsunderlag till tinget om medlemsavgift

●

Projektplan för utredning av LUS roll i förhållande till stiftelserna

●

Lundagårds äskning till Kärnhuset

●

Avskedsgåvor till universitetsledningen

●

Planering för äskningen till LU för LUS fysiska arbetsmiljö

S7

Verksamhetsplanen
Verksamhetsplanens konkretisering har kompletterats av OK och rapporteras om i en
egen punkt på dagordningen, men styrelsens del är oförändrad.
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Det har påbörjats en lathund med hjälp av arbetsgivaren Idea där det framgår hur man
hanterar medarbetarsamtal, lönesättande samtal och arbetsfördelning, så att det är lätt
att veta vad som förväntas av LUS som arbetsgivare för de anställda och hur det
fungerar gentemot Lundagårds redaktörer.
Endast ett medarbetarsamtal har hållts med de anställda, eftersom det vikarierande
studentombudet har avslutat sitt kontrakt i förtid.
Det nya städavtalet är påbörjat såtillvida att presidiet har tagit in offerter.

Ekonomi
LUS ekonomi i stort rullar på.
Certkostnaderna kommer att enligt LUS äskning och LUs resursfördelningen under
2021 inte passera LUS budget utan istället KK vilket felaktigt planerades för i LUS
budget även under hösten 2020. LU går dock på kalenderår och därför kommer
pengarna även för hösten 2020 att passera LUS. Detta kommer att synas i ekonomin
men i slutändan ska det nollas då pengarna som kommer in också går ut.
Kansliets kopiatorskostnad är högre än vanligt vilket kan bero på att presidiet arkiverat
kontinuerligt eller att studentombudet skrivit ut sin ärenderapport i flera exemplar
men det undersöks för tillfället.
Det går inga pengar till fika eftersom de absolut flesta möten nu hålls digitalt.
Styrelsen har beslutat att göra ett uttag på upp till 25 000 kr från projektfonden för att
anlita juridisk hjälp för att ta fram en rättsäker personuppgiftspolicy.
Fanborgen har inte haft någon aktivitet under perioden.
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