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Arbetsgruppen för LUS framtida organisation

Avsiktsförklaring
Detta dokument ger uttryck för arbetsgruppens för LUS omorganisation
avsikter när den verkade för en ny struktur för Lunds Universitets Studentkårer.
Dokumentet är ämnat att förklara andemeningen bakom vårt samarbete och hur
vi önskar se den framtida verksamheten. Denna avsiktsförklaring skall i
tillämpliga delar implementeras i stadga och reglemente. Den vägledande idén
bakom detta förslag till ny stadga och reglemente är att beslut inom LUS skall
fattas i konsensus för att styrkan i LUS uttalanden skall vara så kraftfull som
möjligt. LUS skall arbeta med fokusfrågor som sker i projektform.
Om konsensus i Wikipedia
"Konsensus är överenskommelse inom en grupp människor. Ordet konsensus syftar dels
på själva överenskommelsen, dels den teori och de handlingssätt som används för att uppnå denna
överenskommelse.
Ibland sägs att ett beslut som tagits i konsensus, är ett beslut som uppnåtts i enighet. Det behöver
dock inte alltid innebära att alla tycker exakt lika. Även i en vanlig majoritetsdemokrati accepterar
man beslut som fattats genom omröstning även om man själv hade en annan åsikt. Skillnaden ligger
i att konsensusbeslut i allmänhet tas kring förslag som alla kan acceptera även om det fattade
beslutet inte är någons egentliga förstaförslag, medan vanliga majoritetsomröstningar gärna tar beslut
som en majoritet är för men en avsevärt minoritet är mycket emot. Konsensusbeslut består sålunda
ofta av kompromisser.
Till processen för att uppnå konsensus hör en seriös behandling av varje gruppmedlems åsikt,
och kollektivets tro på varje medlems rätt att besluta om sina handlingar. I idealfallet strävar de som
önskar genomföra ett visst beslut efter att höra åsikter från dem som är emot förslaget, eftersom de
litar på att den debatt som följer kommer att förbättra det beslut som senare fattas. Det händer
sällan att ett konsensusbeslut kan uppnås utan att det är den grupp som är emot förslaget, som fäller
avgörandet. Till teorin om konsensusbeslut hör också att beslutsprocessen utförs på ett sådant sätt att
så liten skada som möjligt åsamkas de mellanmänskliga relationerna."
Tinget
Tinget är LUS högsta beslutande organ och består av en ledamot från varje
enskild kår. Tinget bör fatta beslut i konsensus då LUS är starkast när man
driver frågor som alla kårer är överens om. I enskilda frågor har man som
tingsledamot rätt att avsäga sig sin röst, om man inte vill förhindra en process,
men samtidigt inte vill ställa sig helt bakom ett beslut. Åsiktstingen från tidigare
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avskaffas. De kan ersättas av visionsting och och fokusting där man gemensamt
kommer överens om LUS övergripande filosofi och vilka fokusfrågor LUS skall
driva. Tinget beslutar således om fokusfrågor och inrättar Fokusgrupper samt
utser sammankallande till dessa grupper.
Valtinget
Valting bör hållas varje vår vid två möten och väljer poster till nästkommande
verksamhetsår.
Vid valting tas ej beslut i konsensus, här är rösterna viktade efter storlek på
medlemskårerna. Med storlek menar vi antal helårsstudenter (HST) per
medlemskår. Varje enskild medlemskår utser 1 ledamot till valting per påbörjat
tusental i antalet medlemmar. Sålunda ger 1-1000 helårsstudenter ett (1) mandat,
1001-2000 helårsstudenter två (2) mandat, 2002-3000 helårsstudenter tre (3)
mandat o.s.v. Valtinget kan således i framtiden närmast liknas vid ett
valkollegium. Det är till struktur mer likt dagens ting på det sättet att beslut
fattas i majoritet och att kårernas storlek avspeglas.
LUS styrelse
LUS styrelse väljs av tinget och är verkställande organ, precis som idag. Styrelsen
består av ordförande, vice ordförande samt tre till åtta ledamöter. Styrelsen
behöver inte bestå av samtliga medlemskårer då det är ett verkställande organ
och det blir en alldeles för stor grupp om samtliga kårer ska ha representation.
Styrelsen skall tillse att den av tinget fastställda verksamhetsplanen omsätts till
praktik. Detta kvarstår sedan tidigare. Styrelsen får i uppdrag av tinget att
godkänna Fokusgruppernas sammansättning och projektplan. Styrelsen beslutar
även utifrån LUS visionsdokument om den löpande verksamheten såsom
remissvar, kampanjer, debattartiklar och annan opinionsbildande verksamhet.
Styrelsen ansvarar gemensamt för verksamheten, varför tinget endast kan avsätta
styrelsen i sin helhet. Detta bör endast ske då styrelsen har misskött
verksamheten grovt.
Presidiet
Presidiet skall utöva ledning av verksamheten och representera organisationen.
Arbetsgruppen har tillsammans med nuvarande presidium beräknat att det i
fortsättningen kommer att krävas arvoderade poster för att sköta den löpande
verksamheten enligt följande:
•

50% tas upp av möten med universitetets ledningsgrupp,
rektorssammanträde samt dekanråd. Posten innefattar även återkoppling
och föreberedelsetid inför möten.

•

50% tas upp av en samordnande uppgift som sköter uppsamling och
uppföljning kring fokusgrupperna.

•

50% ligger på samordning av de externa representanterna med utökade
arbetsuppgifter. De externa representanterna skall i sig samordnas av en
områdesansvarig tillika extern representant. Detta för att informationen
som går uppåt till presidialen redan skall vara samordnad och behandlad.
Därefter är det presidialens uppgift att kommunicera nödvändig
information vidare till områdesansvarig. 30% av dessa avsätts till att
bevaka universitetet utöver det som görs av områdesansvariga för att

säkra studentinflytandet och förhindra att frågor passerar obemärkt
förbi.
•
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50% ligger på ekonomisk adminstration exklusive löneutbetalningar,
samt övriga uppgifter såsom internt arbete.

Som tidigare representerar presidiet medlemskårerna och studenterna vid Lunds
universitet under officiella sammanhang. Vid kontakt med andra parter skall
presidiet framhålla de åsikter som fastställts i fokusfrågor och visionsdokument.
Fokusgrupper och fokusfrågor
Fokusgruppernas främsta uppgift är att driva de fokusfrågor som har beslutats av
tinget. Fokusgrupperna kan driva projekt inom ramen för verksamhetsplanen
eller genom särskilt beslut i tinget. Fokusgrupper ersätter kommittéstrukturen.
Tinget beslutar om att inrätta fokusgrupper i samband med att tinget beslutar
om fokusfrågor. Tinget kan också inrätta fokusgrupper för att driva enskilda
frågor eller projekt. Tinget utser en sammankallande i fokusgruppen. Styrelsen
utser övriga ledamöter i det antal styrelsen finner lämpligt på förslag av
sammankallande.
Fokusgruppens arbete kan gå till så här:
1. FG tar sig an den godkända projektplanen och arbetar relativt fritt inom
de satta ramarna
2. FG återrapporterar till Ting alt LUS styrelse
3. Vid projektets färdigställande upplöses FG av Tinget.
Externa studentrepresentanter
Det centrala för LUS är vår uppgift att utse studentrepresentanter jämtemot
Lunds Universitet. Som tidigare nämnts under rubriken Presidie skall de externa
representanteran i sig samordnas av en områdesansvarig extern representant som
behandlar information och för den vidare till ansvarig presidie. Alltså kan man
exempelvis tänka sig en Samordnare i Utbildningsfrågor eller i
Kommun/Regionfrågor. De externa studentrepresentanterna kan liknas vid
dagens kommittéordföranden.
Visionsprogram
LUS skall ha ett visionsprogram vilket ersätter åsiktsprogrammet. I detta
dokument fastställs vad LUS anser om Universitetsövergripande frågor. Detta
dokument skall fungera som åsiktsgrund för LUS förtroendevalda inom deras
respektive verksamhetsområden.

