LUS ting 2 - Protokoll (091208)
1. Mötets öppnande
Mötesordförande förklarar mötet öppnat
2. Val av Mötesordförande
Tinget väljer Magnus Roslund till mötesordförande
3. Val av justerare
Tinget väljer Robert Hansson och Johan Svantesson Sjöberg till justerare
4. Justering av röstlängden
Tinget beslutar att justera röstlängden enligt bifogad lista
5. Mötets behöriga utlysande
Tinget anser mötet vara behörigen utlyst
6. Adjungeringar
Tinget beslutar adjungera med närvaro- yttrande- yrkanderätt enligt bifogad lista
7. Fastställande av föredragningslistan
Magnus Roslund yrkar (1) att det ska hållas matpaus 18.00 - 18.20
Magnus Roslund yrkar (2) att mötets sluttid ska sättas till 21.30
Tinget beslutar
att bifalla Magnus Roslund yrkande 1 och 2
att fastställa dagordningen i utsänt skick
8. Föregående mötesprotokoll
Tinget beslutar
att lämna punkten utan åtgärd
9. Meddelanden
Elisabeth Gehrke föredrar ärendet
10. Valärenden
Elisabeth Gehrke yrkar att lyfta valärendet Kommunala studentrådet
Elisabeth Gehrke yrkar på fri nominering
Tinget beslutar

att lyfta valärendet Kommunala studentrådet
att tillämpa fri nominering
Kommunala studentrådet
Elisabeth Gehrke nominerar Kristoffer Danielsson till ordinarie ledamot och
Caroline Boström till suppleant.
Elina Berg nominerar Lisa Andersson till suppleant.
Jacob Karlsson kandiderar till suppleant
Tinget beslutar
att välja Kristoffer Danielsson till ordinarie ledamot
att välja Caroline Boström, Jacob Karlsson och Lisa Andersson till suppleant
Christian Stråhlman yrkar att lyfta valärendet Ledningsgruppen för jämställdhet och
likabehandling
Christian Stråhlman yrkar på fri nominering
Tinget beslutar
att lyfta valärendet Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling
att tillämpa fri nominering
Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling
Christian Stråhlman nominerar Magnus Roslund, Malou Zilliacus och Henrik
Jonsson till ordinarie ledamot
Malena Chronholm nominerar Alan Mohtadi till suppleant
Anna Andersson nominerar Malena Chronholm till suppleant
Tinget beslutar
att välja Magnus Roslund, Malou Zilliacus och Henrik Jonsson till ordinarie
ledamöter
att välja Alan Mohtadi och Malena Chronholm till suppleanter
11. Proposition: Fastställande av antal presidialer för LUS under
2010/2011
Elisabeth Gehrke föredrar ärendet
Tinget beslutar
att fastställa antalet presidialer för LUS verksamhetsåret 2010/2011 till 2
12 Revidering av Lundagårds budget
Christian Stråhlman föredrar ärendet
Tinget beslutar
att Lundagård ska arbeta för att resultatet för verksamhetsåret HT2009/VT2010 blir
35000
13. Proposition: LUS för alla

Christian Stråhlman föredrar ärendet
Christian Stråhlman yrkar (1) i ordningsfråga
att vid varje tillfälle då någon så begär ska tingssekreteraren i protokollet efter
genomförande av en runda kårvis anteckna kårernas ståndpunkt i den aktuella frågan
samt muntligen konstatera ifall detta hade vunnit två tredjedelars majoritets gillande
i den hypotetiska situationen att samtliga närvarande kårer hade varit medlemmar i
LUS och samtliga av deras ledamöter hade varit på plats.
Tinget beslutar
att bifalla yrkande 1
Christian Stråhlman yrkar (2) i ordningsfråga
att punkt 5.16.3 behandlas först
Tinget beslutar
att bifalla yrkande 2
5.16.3
Lisa Andersson yrkar (3)
att det genomförs en runda där alla närvarande kårer redogör vilket
förhandlingsmandat de har i ärendet.
Tinget beslutar
att genomföra en runda
Jenny Pobiega begär att kårernas ståndpunkt i frågan om det ska krävas konsensus
för att fatta ett beslut i LUS ting ska nedtecknas:
SAM : Nej
LHK: Nej
LUNA: Ja
LDK: Ja
LSHS: Nej
MF: Nej
VÅVS: Ja
TLTH: Ja
JF: Ja
LEK: Ja
TEOL: Avstår
Anna Anderssons yrkar (4)
att punkt 5.16.3 i stadgan ska lyda ”Som tingets beslut råder den mening som erhållit
samtliga röster. Tingsledamot kan avstå från att rösta. Sådan röst ska inte beaktas vid
avgörande om ett förslag har erhållit samtliga röster. Tingsledamot kan begära
röstprotokoll. I sådant röstprotokoll ska anges såväl bifallsröster och avslagsröster
samt vilka som avstått från att rösta."
Christian Stråhlman yrkar (5)
att i stadgan 5.16.3 ändra från ”två tredjedelar (2/3)” till ”tre fjärdedelar (3/4)”

Kristoffer Danielsson yrkar (6)
att 5.16.3 ska lyda ”Som tingets beslut råder den mening som erhållit samtliga röster
eller samtliga röster förutom en. Tingsledamot kan avstå från att rösta. Tingsledamot
kan begära röstprotokoll. I sådant röstprotokoll ska anges såväl bifallsröster och
avslagsröster samt vilka som avstått från att rösta. Den som avstått från att rösta ska
inte beaktas vid ett avgörande ifall ett förslag erhållit samtliga röster eller samtliga
röster förutom en.”
Mötesordförande ställer Annas (4), Christians (5) och Kristoffers (6) yrkande mot
varandra
Tinget beslutar
att bifalla Kristoffers yrkande (6)
Mötesordförande ställer Kristoffers yrkande (6) mot propositionen
Tinget beslutar
att bifalla Kristoffers yrkande (6)
1.1
Elina Berg yrkar (7)
att första att-satsen ska lyda: ”att företräda Lunds universitets studenter och föra
fram en samlad studentröst gentemot Lunds universitet, kommuner, i vilka Lunds
universitet har verksamhet, samt andra relevanta aktörer på regional, nationell och
internationell nivå, vilka påverkar Lunds universitets studenters situation.”
Tinget beslutade
att avslå yrkande (7)
1.2
Elina Berg och Christian Stråhlman yrkar (8)
att avsnitt 1.2 Oberoende skall ha rubriken ”Obundenhet” samt att brödtexten ska
lyda: ”LUS är partipolitiskt och religiöst obundet.”
Tinget beslutar
att bifalla yrkande (8)
2.1
Elina Berg yrkar (9)
att under 2.1 Organisation skall valberedning stå kvar
Tinget beslutar
att bifalla yrkande 9
5.5
Elina Berg yrkar (10)
att åttonde att-satsen ska lyda: "att utse studentrepresentanter i
universitetsövergripande samt andra relevanta organ och förrätta erforderliga val,"
Tinget beslutar
att bifalla yrkande 10

5.11
Christian Stråhlman yrkar (11)
att i stadgans 5.11 stryka: ”Tinget kan inte uttala misstroende mot enskild
styrelseledamot, däremot mot styrelsen i sin helhet.”
Tinget beslutar
att bifalla yrkande 11
5.14
Christian Stråhlman yrkar (12)
att i tredje raden stryka ”eller suppleant”
Tinget beslutar
att bifalla yrkande 12
15.3
Kristoffer Danielsson yrkar (13)
att 15.3 ska lyda ”Varje tingsledamot har ett mandat i tinget.
Varje mandat berättigar till en (1) röst.”
Tinget beslutar
att bifalla yrkande 13
Tinget beslutar
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.

RÖSTLÄNGD
SAM (5/5 mandat)
Sandra Karlsson
Caroline Boström
Elina Berg
Stig Nielsen
Jenny Pobiega
LHK (4/4 mandat)
Tobias Vemmenby
Rosa Nylander
Filip Alexis
Lisa Andersson
LUNA (3/3 mandat)
Julia Jacobson
Jakob Carlsson
Johan Svantesson Sjöberg
LDK (2/3 mandat)
Johanna Broselid
Thomas Eriksson
VÅVS (3/3 mandat)
Josefin Österholm-Merlin
Maria Svensson
Malena Chronholm
MF (3/3 mandat)
Karl Lundblad
Josef Dankiewicz
Alan Mohtadi
LSHS (3/3 mandat)
Robert Hansson
Louise Ilhammar
t o m § 13
Peter Sevemark
Sophie Uddin
fr o m § 13
TEOL (1/1 mandat)
Christina Roeser

ADJUNGERINGAR
Gabriel Persson, mötessekreterare
Magnus Roslund, mötesordförande
Emelie Hult, LUNA
Christian Stråhlman, LUS ordförande
Elisabeth Gehrke, LUS vice ordförande
Anna Andersson, vice ordförande SAM
Kristoffer Danielsson, vice ordförande TLTH
David Romell, ordförande LEK
Aron Frenke, ordförande JF
Henrik Jonsson, vice ordförande TLTH
Cecilia Relfsson, vice ordförande JF
Camilla Wengholm, vice ordförande LEK

