LUS ting 2 - Dagordning (081209)
1. Mötets öppnande
Mötesordförande förklarar mötet öppnat

2. Val av mötesordförande
X föreslås.

3. Val av justerare
Enligt stadgarnas 5.16 Protokoll justeras protokollet av tingets mötesordförande och två
av tingetutsedda justeringspersoner.

4. Justering av röstlängden
Enligt stadgarnas 5.14.1 Beslutsförhet har tinget rätt att fatta beslut om minst hälften av
antaletinrapporterade tingsledamöter är närvarande vid omröstning.

5. Mötets behöriga utlysande
Enligt stadgarnas 5.15.1 Ordinarie sammanträde skall kallelsen vara tingsledamöterna
tillhanda senast tolv vardagar före sammanträdet. Handlingar och föredragningslista
skall finnas att tillgå senast fem vardagar före sammanträde.

6. Adjungeringar
Enligt stadgarnas 5.12 Adjungeringar är tingsledamöters suppleanter, medlemskårers
presidium,studentrepresentanter i US, ledamot eller suppleant i LUS styrelse,
valberedningens ledamöter
samt revisorerna ständigt adjungerade. För att hålla slutet möte krävs ¾ röster eniga
därom.

7. Fastställande av föredragningslistan
Enligt stadgarnas 5.6 Motion till ordinarie tingssammanträde får lämnas av
tingsledamot,
medlemskår, styrelseledamot, kommitté samt grupp om minst fem medlemmar i
någon/några av
LUS medlemskårer. Motion avsedd att behandlas vid ordinarie tingssammanträde skall
inlämnas
skriftligen till LUS presidium senast tio vardagar före sammanträdet. Över motion skall
styrelsen
avge yttrande. Tingsledamot kan senast ett dygn före ordinarie sammanträde ställa
enkel fråga
till förtroendevald. Interpellation skall lämnas senast sju vardagar innan.
Misstroendeomröstning
ska anmälas senast tio vardagar innan.
Ärenden som inte upptagits på föredragningslista till tingssammanträdet får inte
behandlas på
sammanträdet om tre eller fler tingsledamöter, eller om samtliga tingsledamöter från en
medlemskår, motsätter sig det.
Förslagsvis bör punkt 13 lyftas innan punkt 10.

8. Föregående mötesprotokoll
Beslut. Protokoll från valting 2 2009-10-09 bifogas som länk.
Tinget föreslås besluta

att lägga protokollet från LUS ting 2009-10-09 till handlingarna

9. Meddelanden
Information. Föredragande: Elisabeth Gehrke
Se bilaga 9.

10. Valärenden
Inga ärenden föreligger
11. Proposition: Fastställande av antal presidialer för LUS under
20010/2011
Föredragande: Elisabeth Gehrke
Beslut. Enligt reglementets §5 a) Åligganden LUS ting ska tinget "innan december
månads utgång ha fastställt nästkommande års antal presidialer". Ärendet ska läggas
som en proposition från styrelsen.
Tinget föreslås besluta
• att fastställa antalet presidialer för LUS för verksamhetsåret 20010/2011 till 2

12 Revidering av Lundagårds budget
Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

13. Proposition: LUS för alla
Bilagor: Stadgeförslag, Organisationsarbetsgruppens avsiktsförklaring.
Föredragande: Christian Stråhlman
Lunds universitets studentkårer har som mål att vara en samarbetsorganisation för alla
Lunds universitets studentkårer och företräda alla Lunds universitets studenter och
verka för deras bästa. LUS vill också företräda en stark studentröst mot universitetet och
andra aktörer lokalt, regionalt och internationellt. För att uppnå detta måste LUS vara
attraktivt, välfungerande och tydligt.
Avskaffandet av kårobligatoriet påverkar kårerna i grunden. LUS påverkas av
avskaffandet eftersom våra medlemskårer påverkas. För att LUS roll som
samarbetsorganisation ska vara kvar måste LUS anpassa sig till den nya tidens krav.
Behovet av en stark central studentröst på universitetet är stor.
LUS har varit hindrad i sitt arbete av att endast 12 av 16 kårer har varit medlemmar.
Idag är bara 58 % av Lunds universitets studenter medlem i en medlemskår. LUS måste
därför ha en organisation och en verksamhet som är attraktiv för alla kårer.
I LUS verksamhetsplan för 2009/10 anges som ett övergripande mål att ”LUS ska ha en
organisation som gör att alla kårer vid Lunds universitet kan och vill vara medlemmar”.
I augusti 2009 träffades presidialer från de 11 största kårerna för en strategidag för
framtidens LUS. Efter en myclet konstruktiv förmiddag på Fysicum enades alla
närvarande om att tillsätta en arbetsgrupp (organisationsarbetsgruppen) för att arbeta

fram ett förslag på ny organisation för LUS. Man enades om fyra punkter som detta
förslag skulle bygga på:
Organisationen ska anpassas efter de frågor som LUS driver. Detta betyder att
kommittéerna avskaffas och ersätts med fokusgrupper som anpassas efter vilka
fokusfrågor LUS har.
• LUS ska ha visionsdokument. Visionerna ersätter åsiktsprogrammet.
• LUS ska ha en verksamhet som bygger på fokusfrågor (liknande SFS).
• LUS är starkast när man driver de frågor som kårerna är överens om. Därför ska
visionsdokument och fokusfrågor beslutas med konsensusbeslut.
•

Organisationsarbetsgruppen med åtta representanter tillsattes på LUS styrelses möte 2
den 28 augusti. Gruppen bestod av Kristoffer Danielsson (TLTH), Camilla Wengholm
(LEK), Alan Mohtadi (MF), Filip Alexis (LHK), Anna Andersson (SAM), Aron Frenne
(JF) samt Christian Stråhlman och Elisabeth Gehrke (LUS).
Organisationsarbetsgruppen presenterade ett förslag till avsiktsförklaring och ny stadga
för LUS i september. LUS styrelse beslutade att sända förslaget på remiss till samtliga
kårer, Lunds universitet (LU), Akademiska föreningen (AF) och Kuratorskollegiet (KK).
Vid remisstidens utgång hade åtta kårer (LHK, SAM, LUNA, TLTH, JF, LEK, MF, LDK
och LSHS) samt LU besvarat remissen.
Ett diskussionsmöte med LUS ting hölls innan remisstidens utgång. På detta möte
framkom från många tingsledamöter en kritik mot bruket av konsensusbeslut. Andra
tingsledamöter stöttade en sådan ordning. Övriga delar av förslaget fanns det ett stöd
för.
LUS styrelse har beaktat inkomna remissvar. Utifrån dessa har LUS styrelse gjort
tolkningen att kårerna i stora drag instämmer i den föreslagna förändringen av LUS
organisation. Dock har styrelsen gjort bedömningen att det inte finns tillräckligt stöd i
tinget för att införa konsensusbeslut. Styrelsen har därför valt att föreslå en organisation
där tinget har en ledamot per medlemskår, men där tingsledamoten har olika antal
mandat beroende på kårens storlek. Beslut fattas med 3/4 majoritet.
Styrelsen föreslår i enlighet med avsiktsförklaringen:
• att LUS styrelse ska bestå av 5 till 10 personer, där LUS ordförande och vice
ordförande är två av ledamöterna. Styrelseledamöterna ska ha ansvarsområden
liknande dagens kommittéordförande. Styrelsen valbereds av LUS valberedning.
• att åsiktsprogrammet ska avskaffas och ersättas av ett visionsdokument av mer
övergripande karaktär.
• att LUS ska ha en verksamhet som bygger på fokusfrågor.
• att kommittéerna ska avskaffas och ersättas med fokusgrupper som arbetar med
specifika frågor.
Somliga frågor som kårerna framför i sina remissvar menar styrelsen inte ska regleras i
stadgan, utan snarare i reglementet. Däribland finns frågan om externa

studentrepresentanters funktion och återrapporteringssystemet. Styrelsen ber att få ett
uppdrag att återkomma till tinget med ett förslag på nytt reglemente.
Syftet med denna proposition är att bilda en organisation som gör att alla kårer vill vara
medlemmar i LUS. Om detta mål ska uppfyllas måste styrelsen ha en dialog med
kårerna utanför LUS om formerna för inträde. Styrelsen ber att få ett sådant uppdrag.
Tinget föreslås besluta
att i en första läsning fastställa ny lydelse av Lunds universitets studentkårers stadga.
att uppdra åt styrelsen att till ting 4 återkomma med ett förslag på förändringar i Lunds
universitets studentkårers reglemente utifrån beslutade stadgeändringar och i enlighet
med organisationsarbetsgruppens avsiktsförklaring.
att uppdra åt styrelsen att till ting 3 återkomma med ett förslag på tidsplan och
handläggningsordning för implementeringen av den nya organsationen.
att uppdra åt styrelsen att föra en diskussion med kårerna utanför LUS om formerna för
inträde i LUS.

14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas
Mötesordförande förklarar mötet avslutat

Bilagor
Bilaga 9 Meddelanden
Styrelsens viktigare beslut
Styrelsen har haft 2 beslutsmöten sedan förra tinget, varifrån det föreligger justerat
protokoll från ett.
att: Välja Christian Stråhlman till studeranderepresentant i styrgruppen för
Examinationsprojektet
att: Välja Caroline Boström till studeranderepresentant i referensgruppen för projektet
Förnyad webbnärvaro
att stödja förslaget till utveckling av Bopoolen
att uppdra Elisabeth Gehrke att äska medel från Lunds universitet och Lunds Kommun
i enlighet med kostnadsberäkningen i förslaget.
att: revidera attest- och delegationsordningen
att: Välja Aron Frenne till studeranderepresentant i LUIS , mandatperiod tillsvidare
att: Välja Elisabeth Gehrke till sammankallande i fokusgruppen Innovation,
mandatperiod t.o.m. 100630
att: Vakantsätta studeranderepresentant i styrgruppen för projektet Uppföljning av
kompetensförsörjningsplan för Lunds universitet 2010-2015
att: inrätta en fokusgrupp för innovation.
att välja en referensgrupp för nya studera.nu
att: Välja Jens Nockert (LUNA), Jacob Karlsson (LUNA), Johan Svantesson-Sjöberg
(LUNA),Magnus Roslund (LHK)

att uppdra Elisabeth Gehrke titta på Stiftelsens Lunds studentkårs daghem för barn
framtida
verksamhet i samråd med relevanta aktörer så som stiftelsens styrelse, kommunen och
universitetets jurister.
Media
1. "BoPoolen i Lund ökade sin uthyrning med 600 rum", Lunds universitet,
090924
2. "Fler studenter fick rum i år", SR Malmö, 090924
3. "Universitetet anmält för diskriminering", City, 091013 (Christian Stråhlman)
4. "Universitetet diskriminerar mest", Lundagård, 091014 (Maria Chowdhury)
5. "Hon är LUS nya generalsekreterare", Lundagård, 091016 (Hanna Gunnarsson
och Christian Stråhlman)
6. "Valfläsk: 'Högre och permanent studentrabatt hos Skånetrafiken'",
Lundagård, 091029 (Elisabeth Gehrke)
7. "Permanent studentrabatt hos Skånetrafiken", Sydsvenskan, 091029 (Elisabeth
Gehrke)
8. "Varannan student dricker för mycket", HD, 091104 (Cecilia Larsson)
9. "Universitet berett ge kårerna bidrag", HD, 091105 (Christian Stråhlman)
10. "Universitetet miljonsatsar på Lunds studentliv", Lundagård, 091105 (Christian
Stråhlman)
11. "LUS: 'Nu är kårernas framtid säkrad'", Lundagård, 091105 (Christian
Stråhlman)
12. "Kårerna missnöjda med universitetets krav", Lundagård, 091105 (Christian
Stråhlman)
13. "Universitetet stöder kårerna", Sydsvenskan, 091105 (Christian Stråhlman)
14. Pressmeddelande: "Lunds universitet satsar för att rädda studentlivet", 091105
(Christian Stråhlman)
15. "»Det er sgu da studentersolidarisk arbejde«", Universitetsavisen (DK), 091117
(SSÖ)
16. "Professorspomp", LUM, 091114 (Christian Stråhlman)
17. "Så ska bostadsbristen lösas", Lundagård, 091117 (Elisabeth Gehrke)
18. "Soffliggaren hos rektor ligger kvar", SR P4 Malmö, 091117 (Elisabeth Gehrke)
19. "Lund får 600 nya studentbostäder", Sydsvenskan, 091117 (Elisabeth Gehrke)
20. "Lund bygger nya studentbostäder", P3 Nyheterm 091117 (Christian Stråhlman)
21. Intervju för röda tråden, Lokaltidningen (Christian Stråhlman)

