LUS ting 3 - Dagordning (100302)
1. Mötets öppnande
Mötesordförande Hanna Gunnarsson förklarar mötet öppnat

2. Val av justerare
Enligt stadgarnas 5.16 Protokoll justeras protokollet av tingets mötesordförande och två av tinget
utsedda justeringspersoner.

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

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Föregående mötesprotokoll
Beslut. Protokoll från ting 2 2009-12-08 bifogas som länk.
Tinget föreslås besluta
att lägga protokollet från LUS ting 2 till handlingarna.

8. Meddelanden
Information. Föredragande: Elisabeth Gehrke
Se bilaga 8.

9. Valärenden
Beslut. Föredragande: Pär-Ola Nilsson
Se bilaga 9.

10. Redovisning av halvårsrapport från "§12- och §13-organ"
Information. Föredragande: Elisabeth Gehrke
Se bilaga 10.

11. Proposition: Ikraftträdande och tidsplan för propositionen "LUS för
alla"
Beslut. Föredragande: Christian Stråhlman
Se bilaga 11.

12. Proposition: Stadgeändringar med anledning av obligatoriets
avskaffande
Beslut. Föredragande: Christian Stråhlman
Se bilaga 12.

13. Proposition: Former för inträde i LUS för de kårer som står utanför
organisationen
Beslut. Föredragande: Christian Stråhlman
Se bilaga 13.

14. Proposition: Totaldistribution av tidningen Lundagård
Beslut. Föredragande: Thomas Frostberg (Lundagårds styrelseordförande) och Christian
Stråhlman
Se bilaga 14.

15. Proposition: Årsredovisning 2009/10
Beslut. Föredragande: Christian Stråhlman, Petter Forkstam och Eva Frisendahl
Se separat bilaga.

16. Proposition: Kommittéer höstterminen 2010
Beslut. Föredragande: Elisabeth Gehrke
Se bilaga 16.

17. Proposition: Riktlinjer för studentrabatter
Beslut. Föredragande: Elisabeth Gehrke
Se separat bilaga.

20. Övriga frågor
21. Mötet avslutas
Mötesordförande förklarar mötet avslutat

Bilagor
Bilaga 8: Meddelanden
1. Styrelsens viktigare beslut
Styrelsen har haft tre möten- S4, S6 och S7 - varifrån det föreligger justerat protokoll från S4 och S6.
Styrelsen har behandlat följande valärenden:
• representanter i bolagsstyrelsen för Lunds universitets innovationssystem (LUIS) - Aron
Frenne
• representant i utredningsgruppen för Universitetsplatsen - Elisabeth Gehrke
• styrgruppen för projektet Uppföljning av kompetensförsörjningsplan för Lunds universitet
2010-2015 - vakant
• Stipendiefinansierad utbildning på forskar- och post doc-nivå - Anna Runemark och Olof
Hägerstedt
• Styrgruppen för EQ11 - Christian Stråhlman och Jenny Pobiega
• Språkpolicy för Lunds universitet - Magnus Roslund
Styrelsen har inrättat en fokusgrupp för innovationsfrågor med Elisabeth Gehrke som
sammankallande.
Styrelsen har inrättat en referensgrupp för studera.nu efter förslag från VHS.
Styrelsen har beslutat att Lundagård ska utkomma med nio nummer under 2010.
LUS kommer att teckna avtal med Lunds universitet och Lunds kommun om driften av Bopoolen.
Bopoolen ligger under LUS, men finansieras helt av LU och kommunen.

2. Mediaframträdanden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

"Bostadsbrist även i år tror rektorn", Sydsvenskan, 100104
"Lunds kommun beviljar Bopoolen utökat stöd", Lunds kommun, 100113
"Bostadsförmedling för studenter får kraftigt ökat stöd", Sydsvenskan, 100114
"Mer pengar till Bopoolen", Skånskan, 100118
"Vräktes när hon ville flytta", Sydsvenskan, 100116 (Jan Roslund)
Pressmeddelande: "Lunds studenter sågar ner magnoliorna på Universitetsplatsen", 100121
(Christian Stråhlman)
"Hot om nedsågning av magnoliorna i Lund", Play Rapport, 100121 (Christian Stråhlman)
"Lus sågar studieavgifter OCH magnolior i Lund", Lundagård, 100121 (Christian Stråhlman)
"Studenter hotar såga ner magnoliorna", Sydsvenskan, 100121 (Christian Stråhlman)
"Studentkåren sågar ner magnolior", Norra Skåne, 100121 (Christian Stråhlman)
"Läsarna sågar studenthot", Sydsvenskan, 100121 (Christian Stråhlman)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

"Studentkåren sågar ner magnolior", Skånskan, 100121 (Christian Stråhlman)
"Studenter hotar såga ner magnolior", Lokaltidningen, 100121 (Christian Stråhlman)
"Studenterna hotar magnoliorna", SR Malmö, 100121 (Christian Stråhlman)
"Hot om nedsågning av magnoliorna i Lund", Sydnytt, 100121 (Christian Stråhlman)
Inslag i Skurups journalistlinjes lokalradioprogram, 100121 (Christian Stråhlman)
"Trädhot bara en ploj", Skånskan, 100122 (Christian Stråhlman, eller en falsk CS)
"Kram istället för såg för magnoliorna", 100122 (Christian Stråhlman)
"Älskade träd i kampen mot avgifter", Sydsvenskan, 100122 (Christian Stråhlman)
"Lus: 'Trädaktionen ingen ploj'", Sydsvenskan, 100122 (Christian Stråhlman)
"Trädhot bara en ploj", Norra Skåne, 100122 (Christian Stråhlman, eller en falsk CS)
"Kvalitet betalar sig", Sydsvenskan (ledare), 100123
"Studenterna sågar magnolior", City, 100122
"Magnoliorna lever farligt", Metro, 100122
"Trädkramare mot trädmassaker", Skånskan, 100122
"Trädkramare mot trädmassaker", Norra Skåne, 100122
"Trädkramare vill rädda magnolior", HD, 100122
"Träd som lever farligt", HD, 100122
"Hot mot magnolior dras tillbaka", HD, 100122 (Christian Stråhlman, eller en falsk CS)
"Kvaliteten fakulteternas ansvar", Lundagård Debatt, 100123
"Bisarr reaktion över några träd", Insändare Sydsvenskan, 100124 (Christoffer Ivarsson)
"Kårdragning", Expressen, 100125 (Lundagård)
"Bopoolen i Lund utökar", Skånskan, 100125 (Christian Stråhlman)
"Trädhot slutade i kramkalas", Lundagård, 100125 (Christian Stråhlman)
"Trädkramare samlades vid magnoliorna", Sydsvenskan, 100125 (Hanna Gunnarsson)
"Hotet avblåst", SR P4 Malmö, 100125 (Christian Stråhlman)
"Kramkalas för magnoliorna", TV4 Nyheterna, 100125 (Christoffer Ivarsson)
"Helt rätt att bryta mot reglerna", Lundagård, 100129 (Elisabeth Gehrke)
"Ny doktorstitel kan få snurr på pr-karusell.", Sydsvenskan, 100131
"Rätt eller fel - rektorn avvaktar", Sydsvenskan, 100207 (Hanna Gunnarsson)
"Universitetet nyanställer", Sydsvenskan, 100321

Bilaga 9: Valärenden
Inför LUS ting 3 har nedanstående vakanta poster utlysts.
Valberedningens förslag kommer att utsändas så snart som möjligt.

Interna poster, fyllnadsval t.o.m. 100630
- Lundagårds styrelse (5+0)
Ordinarie: Vakant
- Fanborgen (4+4)
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Poster i LUS stiftelser
- Lunds Studentkårs kreditkassas styrelse (mandatperiod 100101-111231)
Vice ordförande: Vakant

Externa poster vid Lunds universitet, fyllnadsval med mandatperiod t.o.m. 100630
- Utvecklingsrådet (3+0)
Ordinarie: Vakant
- Interpol (3+0)
Ordinarie: Vakant
Ordinarie: Vakant
- Antagningsnämnden (3+3) (obs! Mandatperiod 091001-100930)
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
- Examensnämnden (2+0)
Ordinarie: Vakant
- Disciplinnämnden (2+2)
2:a suppleant: Vakant
- Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling (3+3)
Suppleant: Vakant
- Centrala skyddskommittén (2+2)
Suppleant: Vakant
- Rådet för utbildning på forskarnivå (2+0)
Ordinarie: Vakant
- Arbetsmiljöhögskolan (2+0)
Ordinarie: Vakant
Ordinarie: Vakant
- Centre for innovation, research and competence in the learning economy (CIRCLE) (1+0)
Ordinarie: Vakant
- Studenthälsans styrgrupp (3+3)
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
- Biblioteksstyrelsen (2+0)
Ordinarie: Vakant
- Botaniska trädgårdens styrelse (1+0)
Ordinarie: Vakant
- Körcentrum Syds styrelse (2+0)
Ordinarie: Vakant
- Musikrådet (1+0)
Ordinarie: Vakant

Externa poster vid Lunds universitet i Helsingborg, fyllnadsval t.o.m. 100630
- Campus referensgrupp, Stadsbyggnadskontoret (2+2)
Ordinarie: Vakant
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
- Studentbostadsnätverket (1+0)
Ordinarie: Vakant

Bilaga 10. Halvårsrapporter från §12- och §13-organen
LUS reglemente anger att studentrepresentanter i de centrala strategiska organ som finns listade i
reglementets §12 och §13 ska inkomma med rapporter halvårsvis. Nedan finns inkomna rapporter.
Även kommittéerna ska inkomma med rapporter. De organ som är skyldiga att avlämna rapport
är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteksstyrelsen
CSN:s samverkansgrupp
Utvecklingsrådet
Ledningsgruppen för jämställdhetsarbetet
Lunds kommuns studentråd
Ledningsgruppen för likabehandling av studenter
Rekryteringsrådet
Centrala Skyddskommittén
Universitetsstyrelsen
Rådet för forskarutbildning
Rådet för forskningsutveckling
Studentsamarbetet Öresund
Interpol
Antagningsnämnden
Diciplinnämnden

Kommun- och Regionkommittén (KORK)
Kommittén har hållt fem möten under höstterminen varav ett inte blev beslutsmässigt, samt hittills
två möten i 2010.
KORK har haft en hel del flyt med vår verksamhetsplan 2009 och två av de viktigaste punkterna vi
ville uppnå är på gång. Dels kommer Skånetrafikens försök med studentrabatt att förlängas och dels
har vi nu möjlighet för att skapa ett regionalt studentråd.
Vi har hållt ett möte med Skånekårerna i oktober. Vi har även varit på möten med bland annat
regionen angående bostadsbristen.
KORK har lämnat sina synpunkter på en bostadsundersökning Bopoolen och utvärderingsenheten
planerat göra, men dessvärre har dessa planer nu lagts på is av utvärderingsenheten. KORK
konstaterar ledsamt att troligen blir det inte någon undersökning för de internationella studenternas
situation förrän tidigast ht2010.
När det gäller den löpande verksamheten har vi också jobbat på. Än så länge har vi har besvarat 3

remisser via Lunds kommunala studentråd (LKS): Stadsparken, Veberöd, Utvecklingsförslaget Möjligheter i Lunds stadskärna. KORK har också löpande diskuterat LKS som en punkt på mötena.
Elina har en gång varit på möte med Helsingborgs stads studentforum.
KORK har även diskuterat hur Studentsamarbetet Öresund (SSÖ) ska arbeta med studentrabatt över
sundet. Eftersom KORK även är lite av experter på att få fram studentrabatter så bad också
Öresundskommittén (ÖK) oss att ta fram en lista på vad vi skulle kunna tänka oss för att få ner priset
på resor vilket vi lämnat in i oktober. I övrigt har Fastighetsägarna syd har släppt en rapport: "Varför
byggs det så få bostäder i Malmö" och i Helsingborg vilket kommittén har diskuterat.
Just nu håller KORK bland annat på med att intervjua kommunpolitiker inför valet 2010 vilket skall
sammanställas i mars som en valguide till kommunalvalet i september för studenter. Vi håller även på
att arbeta med Översiktsplanen, dvs hur Lunds Kommun ska se ut i framtiden. Dessutom ska vi arbeta
med ett ”LUS tycker till”-dokument angående Boverkets rapport Student söker bostad.

Lunds kommunala studentråd (LKS)
Fyra möten har hållts under höstterminen 2009 och ett under våren.
Innan varje möte har Elina kallat till förmöten med studenterna om inte KORK-mötena har legat bra
till redan. Inför varje studentråd har Elina och Elisabeth varit på möten med ordförande för LKS
Tomas Avenborg och sekreterare Susanna Hansson för att förbereda dagordningen.
Den 1 september var huvudpunkten diskussion mellan kommunala studentrådet och tre
riksdagspolitiker, Ulf Nilsson (fp), Morgan Johansson (s) och Christine Jönsson (m).
På mötet den 13 oktober informerades det om Lunds studentkårers karneval 2010 och kommunens
roll i denna, samt en runda där Kommunstyrelsen, Tekniska-, Byggnads-, utbildning- och
socialnämnden informerade om vad de gjorde och övriga aktuella frågor.
Lunds Kommunala studentråd hölls den 17 november och handlade om ESS. På mötet diskuterades
hur ESS och kommunen samverkar. Huruvida studentbostäder kommer att byggas, en politiskt
känslig fråga. Socialnämnden informerade om hur många studenter som sökt och fått socialbidrag
under sommaren 2009. Ämnet diskuterades. Elisabeth föredrog om Lunds Universitets arbete med
campusprojektet vilket diskuterades med inrikting på mötesplatser.
Mötet den 14 december fick vi möta och diskutera aktuella frågor med Rektor Per Eriksson och
Kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (m). Ämnen som väckets var bland annat
doktorandernas anställningsvillkor och brister i trygghetssystemen på Lunds universitet. Mötesplatser
för studenter i Lund där Stanford är en förebild för Lund både som stad och mötesarena.
Campusutvecklingsplanen och ett levande Lundagård samt bostadssituationen avhandlades där man
diskuterade hur man ska jobba med få fler studenter att börja studera på vårterminen samt hur fler
aktörer ska bygga studentbostäder. Det har kommit indikationer på att studenterna mår allt sämre
och det är ett område där universitet, kommunen och regionen behöver samverka. Efter detta
rapporterades det från nämnder och studenter där bland annat frågan om studentrabatter på
badhusen kom upp.
LKS har besvarat 3 remisser: Stadsparken, Veberöd, Utvecklingsförslaget - Möjligheter i Lunds
stadskärna.

Studentsamarbetet Öresund (SSÖ)
SSÖ har hållt två möten under höstterminen och hittills ett möte under våren. Ett vid KU life, ett i
Kristianstad och ett på CBS. SSÖ har nu startat ett bankkonto och En ny fin hemsida är på gång vilken

ska ligga under ÖresundsUniversitetet (ÖU).
En stor konferens om hur Sverige skall klara kåroblibatoriets avskaffande hölls i Köpenhamn den 31
oktober. Till skillnad från konferensen vt08 i LUS regi, så var fokus på studentsamverkan och temat
var hur svenska kårer kan lära av Danmark i och med ett avskaffat kårobligatorium. Ca 40
kårpresidialer och aktiva från hela landet kom.
Den av SSÖ utsedda transportgruppen träffade Öresundskommittén (ÖK) och Öresundsuniversitetet
(ÖU)i Köpenhamn den 17/9. Där diskuterade parterna hur man bäst arbetat gentemot DSB first,
Skånetrafiken och Öresundsbrokonsortiet för att få billigare tågbiljetter för studenter över Öresund.
Arbetet var ett led i firandet av Öresundsbrons 10 års jubileum. Elina har hjälpt ÖU att ta fram ett
sådant material och KORK, som studentrabattsexperter, har lämnat synpunkter till det. Dessvärre har
ÖK under hösten funnit det orimligt att ha ett sådant arbete klart redan till höstterminen 2010 utan
har fått skjuta upp projektet till åtminstonde 2011.
Campus Öresund är ett annat projekt som drivs av Öresundsuniversitetet vilket SSÖ varit med att ta
fram och arbeta för. Målbilden för SSÖ är att föenkla för studenten att läsa vid alla lärosäten i
Öresund och vara internt mobil.
Mötet den 8 september i Köpenhamn kretsade kring konferensen som nästan uteslutande sköttes av
de danska aktiva i SSÖ. Vi diskuterade även vad Öresundsstudenter vill se ska ske med Campus
Öresund.
Studentsamarbetet Öresund hade möte den 19 november i Kristianstad. Där valdes Angelica
Andersson in i styrelsen och i rektorsförsamlingen. Nästa möte kommer att hållas den 1 februari.

Rekryteringsrådet
Rekryteringsrådet har under hösten sammanträtt två gånger. Det första mötet ägde rum den 29
september och det andra ägde rum den 8 december.
Under det första mötet talade en representant från Naturvetenskapliga Fakulteten om en ny väg in i
högskolan för studenter som saknar behörighet men vill studera på vissa av fakultetens program. Man
talade också om hur man vill få yngre att intressera sig för naturvetenskap genom t.ex. fysikshower.
I övrigt var fakultetsambassadörerna på plats och presenterade sig. Man talade också om projektet
med alternativa urvalsmetoder som skall presenteras i början av nästa sommar.
Under det andra mötet fick vi en presentation från Musikhögskolan i Malmö om social
snedrekrytering vid de konstnärliga högskolorna. I Malmö ser man en klart mindre andel studenter
med arbetarbakgrund jämfört med hur det ser ut i övriga riket. Detsamma gäller studenter med
invandrarbakgrund.
Medicinska Fakulteten presenterade sitt arbete med breddad rekrytering. Söktrycket är mycket hårt
på läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. Man har bland annat studentambassadörer som åker runt
på gymnasieskolor. Nalleprojektet är en aktivitet man driver där barn kan komma med sina mjukdjur
och låta dem ta sprutor och ge dem bandage för att avdramatisera sjukvården och på så sätt öka
intresset. Man försöker också jobba med attityder om att 20.0 är det enda som gäller om man skall bli
läkare.
Man beslutade dessutom att ge fakultetsambassadörerna 110 000 kr för det kommande året.

Universitetsstyrelsen
Verksamhetsåret 2009/2010 är LUS representanter i universitetsstyrelsen Ida Andersson, Lovisa
Brännstedt och Petter Forkstam. Samtliga studentrepresentanter har deltagit vid samtliga möten. På
mötena deltar även LUS ordförande Christian Stråhlman, som har närvaro- och yttranderätt. Innan
varje universitetsstyrelsemöte har representanterna förmöte med rektor. På dessa möten har
närvaron varierat.
Strategifrågor gällande Max IV och ESS har varit ett återkommande ärende i styrelsen. Budgetfrågor
och andra ekonomifrågor har av naturliga skäl varit aktuella vid flera av mötena och för första gången
har den nya budgetmodellen genomförts, där universitetsstyrelsen först beslutar om en
resursfördelning för att sedan besluta om en totalbudget utifrån fakulteternas/motsvarandes
budgetar.
Vid varje sammanträde får styrelsen information om bl.a. rektors beslut och en lista över nyutnämnda
professorer vid universitetet.
Nedan följer en kondenserad version av de delar av styrelsens verksamhet som vi tror kan vara av
intresse för LUS Ting.

Internat 25-26 september 2009 – Snogeholms slott

Intressanta diskussionsfrågor: Halvtidsuppföljning av Lunds universitets strategiska plan 2007-2011;
Lägesrapport om organisation och finansiering av Max IV och ESS; Information och diskussion om
ranking.
Viktiga beslut:
·
Beslut om säkerhetspolicy
·
Styrelsen fastställer en resursfördelning för 2010 med ett underbalanserat resultatmål på
160 miljoner kronor. (OBS! jämför resultatmålet i totalbudgeten). Styrelsen beslutar att målet
för myndighetskapitalet ska långsiktigt vara 7 % av kostnaderna, med en tillåten variation
mellan 5 och 10 %. Rektor tilldelas 40 miljoner för strategiska forskningssatsningar men
studenterna får igenom ett tilläggsyrkande om att rektor ska rapportera hur medlen används
vid årsbokslut och delårsbokslut.
Studenternas viktigaste synpunkter: LUS ordförande presenterade aktuella studentfrågor. Rektor
meddelar att en revidering av den strategiska planen (med mätbara mål) kommer upp på nästa
styrelsemöte. Studenterna ställer sig kraftigt negativa då en strategisk plan inte bör revideras p.g.a. ny
ledning.
Möte 13 november 2009 - Kemicentrum

Intressanta diskussionsfrågor: Diskussion om Lunds universitets strategiska plan, vilket främst
handlar om att rektor vill ta fram en bilaga till planen där mätbara mål definieras; Ekonomisk
kvartalsrapport med helårsprognos som pekade mot ett positivt resultat på 197 miljoner (OBS jämför
verkligt utfall nedan).
Viktiga beslut:
·
Kompletterande beslut om resursfördelning angående vissa forskningsmedel som det inte
togs beslut om i september
·
Beslut om revisionsplan för 2010 (Lunds universitets internrevision) som bland annat
kommer att granska kompetensutveckling av lärare inom GU, universitetets användning av
kursvärderingar och uppdragsutbildningen
·
Beslut om förändring av innovationsverksamheten, vilket innebär att holdingbolaget och
det interna LU Innovation samorganiseras under det nya Lunds Universitets

Innovationssystem AB (LUIS) samt att en kraftig expandering av verksamheten planeras
(detta ärende behandlades även på decembermötet, men sammanfattas här).
·
Godkännande av ändringar i Lunds Naturvetarkårs stadga.
Studenternas viktigaste synpunkter: Studenterna kritiserade hur ärendet om
innovationsverksamheten handlagts och pekade framförallt på en bristande konsekvensanalys i
underlaget.
Möte 18 december 2009 – universitetshuset

Intressanta diskussionsfrågor: Information om lärarutbildningen vid Lunds universitet,
Lägesrapport inför avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet 1 juli 2010, Uppdragsutbildning i
finanskrisens spår, Information om projekt om hemlöshet, Högsta kvalitet - hur når man det i
utbildningen? Genomgång och analys av sex ämnens förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder med
Carl-Gustaf Andrén, f.d. universitetskansler som på fritiden författat en rapport om hur man
ekonomiskt kan planera utbildning utifrån utbildningens, snarare än stödverksamheternas,
resursbehov.
Viktiga beslut:
·
Beslut att ge LUS ordförande fortsatt närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.
·
Kompletterande beslut om resursfördelning 2010 vilket främst handlar om de strategiska
forskningsmedlen, att HT byter myndighetskapital med den gemensamma nivån (HT får
utbildningspengar mot forskningspengar), samt att 10 miljoner från lokalförsörjningsreserven
ska användas till ett nytt passersystem och passerkort.
·
Beslut om revidering av handlingsprogram för universitetets innovationsverksamhet
·
Beslut om att välja in rektor Per Eriksson i Stiftelsestyrelsen som beslutar om Lunds
universitets anknutna stiftelser.
·
Beslut om Lunds universitets policy och strategi för en hållbar utveckling 2010 – 2011.
·
Beslut om förlängning av policy för breddad rekrytering.
Studenternas viktigaste synpunkter: Studenterna yttrade sig i de flesta frågor, men hade inga
särskilda synpunkter på detta möte.
Möte februari – Internationella Miljöinstitutet (IIIEE)

Intressanta diskussionsfrågor: Av de nyutnämnda professorerna är denna gång 92% män och 8%
kvinnor, Diskussion kring strategi för LU i förhållande till Max IV och ESS, Information om
uppföljning av Högskoleverkets lärosätesgranskning och utbildningsutvärderingar 2009 (flest
ifrågasatta examensrätter finns på Centrum för teologi och religionsvetenskap).
Viktiga beslut:
·
Beslut om internrevisionens årsrapport 2009.
·
Beslut om målsättningar för Campus Helsingborg (en stärkning och förtydligande av
befintliga strategier om utbyggnad).
·
Beslut om Årsredovisning 2009 som visar ett positivt resultat på 451 miljoner vilket är
mycket långt över det som prognostiserats.
·
Beslut om upplösande av lokalförsörjningsreserven (100 miljoner till campusutveckling,
47 miljoner till forskningsinfrastruktur/strategiska forskningssatsningar).
·
Beslut om totalbudget som troligen är väl optimistisk i fråga om att universitetets
resultat, som är budgeterat till ett positivt resultat om 16 miljoner, troligen kommer att landa
på en högre siffra.
·
Beslut om att avskaffa internräntor inom Lunds universitet.
·
Beslut om budgetunderlag för Lunds universitet avseende åren 2011-2013 (skickas till
utbildningsdepartementet). I det står bland annat att LU vill utöka antalet studenter vid
Campus Helsingborg samt att man planerar att starta lärarutbildning och apotekarutbildning.
När det gäller forskningen önskar man forskningsresurser till det konstnärliga området. Man

tar även upp konsekvenserna av det slopade kårobligatoriet samt studenternas svårigheter att
hitta bostäder.
Studenternas viktigaste synpunkter: Studenternas kommentarer till årsredovisningen kommer att
skickas till regeringen och där kritiseras bland annat det positiva resultatet på utbildningssidan (125
miljoner). Studenterna påpekar att den totalbudget som lagts troligen är alltför optimistisk.

CSN:s samverkansgrupp
I samverkansgruppens enda möte för höstterminen lyftes bland annat en utvärdering av den särskilda
prövningen fram. Här framkom det bland annat att Lund har fått mycket bättre handläggningstider i
samband med senare års förändrade rutiner kring särskild prövning. En stor del av mötet ägnades åt
den studiesociala utredningen. En proposition ska enligt uppgift komma i vår. CSN:s representanter
trodde att villkoren för vård av anhörig/vård av sjukt barn kommer att följa utvecklingen som gäller
för Försäkringskassan, det vill säga att de kommer att förbättras. En annan viktig förändring för CSN
som ser ut att komma är att hela skuldbeloppet - istället för som det ser ut idag bara årets skuldbelopp
- ska kunna förfalla. Detta skulle göra CSN:s jakt på personer som har åkt utomlands för att slippa
betala studieskulderna effektivare.
CSN vill nå ut med budskapet att studenter ska sjukanmäla sig från första dagen även vid (vad som
kan förväntas bli) kortare sjukdomar. CSN räknar inte poäng för den vecka studenten är sjuk, och de
lägger dessutom till sjukdagar till hela veckor, som studenten därefter får tillbaka. Vi
studeranderepresentanter uppmanade CSN att ta fram informationsmaterial om villkor för sjukdom,
så att studerandeorganisationer och andra parter lättare kan sprida detta vidare till studenterna.

Rådet för utbildning på forskarnivå
Rådet för utbildning på forskarnivå har t o m den 22 februari 2010 haft tre ordinarie sammanträden:
2/11, 11/12 samt 10/2. LUS har varit representerat vid samtliga tillfällen. Utöver LUS representant har
även doktorandombudsmannen deltagit. Den kanske viktigaste punkten på dagordningen har varit
implementeringen av Handlingsplan för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet. Arbetet med
implementeringen fortskrider, även om man kunde önska att detta skedde både mer skyndsamt och
med mer engagemang från områdenas representanter. Bland viktiga punkter som behandlats kan
nämnas den inventering, rapportering och uppföljning vad gäller rutiner och riktlinjer för hantering
av konflikter och klagomål som åligger områdena. Nämnas bör också frågor kring och åtgärder
beträffande internationalisering och utvärdering av utbildning på forskarnivå samt frågor om kurser,
kursmål och examination inom utbildning på forskarnivå. I nära anslutning till handlingsplanen har
man även diskuteras ett kompetensutvecklingsprogram för handledare inom utbildning på
forskarnivå. Kompetensutvecklingsprogrammet, utarbetat vid CED, är tänkt att vara ett komplement
till den nuvarande obligatoriska handledarutbildningen vid Lunds universitet men är, till skillnad från
densamma, frivillig. En första kurs är planerad att ges under vt 2010. I projektbeskrivningen står bl.a.
att programmet ”medverka till att förverkliga Lunds universitets strategiska plan, policy för
kvalitetsarbete i utbildningen och handlingsplanen för kvalitetsarbete på utbildning på forskarnivå.”
En stående punkt på dagordningen är rapport från doktorandombudsmannen.
Doktorandombudsmannen har hittills bl.a. efterfrågat rapporter om och instrument för uppföljning
och implementering av den individuella studieplanen, efterfrågat en gemensam kursdatabas och en
studenportal för studerande på forskarnivå motsvarande den som finns för studerande på
grundläggande och avacerad nivå. Till övriga ärenden som stått på agendan finns information om
EQ11, Högskoleverkets granskningar av utbildning på forskarnivå vid LU samt frågan om förekomsten
av och villkoren för stipendiefinansierade doktorander.
Under verksamhetsåret har en av LUS poster i rådet varit vakant, vilket är beklagligt.

Bilaga 11. Proposition: Ikraftträdande och tidsplan för propositionen
"LUS för alla"
Detta förslag förutsätter att LUS ting beslutar om stadgeändringarna i propositionen "LUS för alla"
under hösten 2010.
Bakgrund
LUS ting beslutade 2009-12-07 att bifalla propositionen LUS för alla. Propositionen innehöll ett
förslag till en ny stadga för LUS. Målet med propositionen och organisationsförändringen är att skapa
ett LUS som är attraktivt för alla kårer vid Lunds universitet efter obligatoriets avskaffande. LUS ting
beslutade i propositionen om stadgeändringar i första läsningen. Man beslutade också att uppdra åt
styrelsen att återkomma med förslag på reglemente samt presentera en tidsplan för implementeringen
av den nya organisationen.
LUS ting kan tidigast besluta om stadgan i en andra läsning i september 2010. Detta är en
förutsättning för denna tidsplan.
För att förändringen av LUS organisation ska ske smidigt måste övergångsregler beslutas redan nu.
LUS styrelse önskar att implementeringen ska ske utan att verksamheten och det politiska arbetet
skadas.

Föreslagen tidslinje
2010
januari
februari
mars

april

maj

- Styrelsens organisationsarbetsgrupp börjar ta fram ett nytt reglemente.
- Utanförkårerna begär inträde i LUS.
- Ting 3
• Beslut om denna tidsplan.
• Beslut om att utanförkårerna kan få villkorade medlemskap.
- Valting I
• Presidium utses för hela 2010/11.
• Kommittéordföranden utses för ht2010.
- Ett seminarium hålls där vi diskuterar det framtida visionsdokumentet.
- Ting 4
• Beslut om nytt reglemente.
• Beslut om verksamhetsplan och reglemente för hela verksamhetsåret 2010/11.
- Kårernas valfullmäktigen
• Kårerna utser tingsledamöter och nominerar styrelseledamöter för ht2010.
- Valting II
• Studentrepresentanter väljs för hela 2010/11.
• LUS styrelse väljs för ht2010.

juni
juli

- Nytt verksamhetsår.
- Utanförkårerna blir medlemmar i LUS.
- Presidie och styrelse tillträder.

augusti
september

- Ting 1
• Ändringar i LUS stadga beslutas i en andra läsning.
• Val av valberedningens ordförande

oktober - Valberedningen påbörjar rekrytering av ny styrelse.
november - Medlemskårerna utser nya tingsledamöter.
- Ting 2
december
• Val av LUS styrelse för vt2011
• Beslut om visionsdokument
2011
- Stadga och reglemente träder i kraft.
- LUS styrelse och ting tillträder.
januari
- Åsiktsdokumentet upphör.
- Komittéerna upphör.
- Visionsprogrammet börjar gälla.

Förslag
LUS ting föreslås besluta:
att (1) ändringar i stadgan beslutas i andra läsning på ting 1 i september eller oktober 2010.
att (2) ändringar i stadga och reglemente, med nedan angivna undantag, träder i kraft 2011-01-01.
att (3) samtliga av tinget och styrelsen förrättade val till externa poster fortsätter att gälla med tidigare
beslutade mandatperioder efter 2011-01-01.
att (4) LUS presidium, valberedning, revisorer och tingspresidium samt Lundagårds redaktörer och
styrelse fortsätter sina mandatperioder efter 2011-01-01.
att (5) tingsledamöterna entledigas 2010-12-31. Medlemskårerna ska under hösten välja en
tingsledamot och suppleant för mandatperioden 110101-110630.
att (6) LUS styrelse entledigas den 2010-12-31.
att (7) LUS ting på sitt första möte hösten 2010 ska besluta hur många ledamöter styrelsen ska ha
under perioden 110101-110630, samt deras ansvarsområden. Valberedningen utlyser och valbereder
styrelsens ledamöter till ting 2, då beslut fattas.
att (8) LUS kommittéer upphör 2010-12-31.
att (9) verksamhetsplan och budget för LUS verksamhetsåret 2010/11 fortsätter att gälla fram till
2011-06-30.
att (10) uppdra åt LUS styrelse att, tillsammans med relevanta delar av organisationen, arbeta fram
ett visionsprogram med målet att det ska beslutas av tinget hösten 2010 och ikraftträdande
2011-01-01.
att (11) åsiktsprogrammet upphör att gälla 2010-12-31. LUS ting kan dock besluta att förlänga
åsiktsprogrammets giltighetstid ifall ett visionsprogram inte har kommit på plats innan detta datum.

12. Proposition: Stadgeändringar med anledning av obligatoriets
avskaffande
Den 1 juli avskaffas kårobligatoriet och kårerna får en ny form. Detta innebär dels att
förutsättningarna för vilken organisation som får vara kår ändras, dels att kårernas medlemsunderlag
förändras. LUS stadga förutsätter idag att kårerna som universitetsstyrelsen har inrättat är eviga och
att de har alla studenter som medlemmar. Eftersom detta inte är fallet efter den 1 juli måste stadgarna
ändras.
LUS ting beslutade på ting 2 om en ny stadga i första läsningen. Denna stadga överensstämmer i alla
delar med den nya lagstiftningen. Dock börjar denna att gälla först efter att stadgan har tagits i en
andra läsning. För att vi ska kunna avgöra vilken kår som får vara medlem i LUS och hur vi ska
beräkna medlemsavgiften måste vissa delar av stadgan börja gälla redan den 1 juli.
LUS stadga föreskriver:
"Beslut om stadgeändring fattas av tinget. För beslut om stadgeändring erfordras att minst 2/3 av
antalet närvarande tingsledamöter är ense om beslutet. För att beslut om stadgeändring skall bli
gällande, krävs likalydande beslut under två på varandra följande verksamhetsår. Vid
lagändringar eller förändringar i andra övergripande regler som berör organisationen kan
stadgeändring fastställas och bli giltig vid ett tingssammanträde med 3/4 majoritet. Detsamma
gäller för språkliga justeringar och omnumreringar." (stadgan 19.1)
LUS ting kan därför, p.g.a. ändringar i högskolelagen, ändra stadgan i vissa delar omedelbart.
LUS ting föreslås besluta
att LUS stadga, sektion 3.1 Medlemskap, ska lyda:
Rätt till medlemskap i LUS har organisation vid Lunds universitet, vilken är studerandekår enligt
förordning (SFS 1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet.som är
studentkår vid Lunds universitet enligt 4 kap. 8 § högskolelagen. Tinget har att bevilja en
inträdesansökan från sådan kår om beslutet är fattat av kårens högsta beslutande församling.
att LUS stadga, sektion 3.5.1 Automatisk uteslutning, ska lyda:
Medlemskår vars ställning som studentkår vid Lunds universitet upphör enligt 4 kap. 8
§ högskolelagen samt 4 § studentkårsförordningen utesluts automatiskt ur LUS från
och med det datum ställningen som studentkår upphör. Medlemskår som förlorar sin
ställning som studentkår enligt 5 § studentkårsförordningen utesluts automatiskt ur
LUS från och med nästkommande verksamhetsår.
att LUS stadga, sektion 4.2 Beräkning, ska lyda:
Antalet kårmedlemmar till grund för fastställande av medlemskårs avgift beräknas för varje
medlemskår som medeltalet av antalet kårmedlemmar under de två kalenderhalvår, som närmast
föregår avsett verksamhetsår för LUS. Reducerat medlemskap i medlemskår berättigar inte
medlemskår lägre avgift till LUS. Om tinget med 4/5 majoritet av antalet närvarande tingsledamöter
så beslutar kan för medlemskår annan beräkningsgrund fastställas. Medlemsavgiften ska anges
per helårsstudent som ingår i medlemskårens verksamhetsområde enligt 4 §
studentkårsförordningen.
att dessa stadgeändringar ska träda i kraft 1 juli 2010.
att ny beräkningsgrund för medlemsavgiften ska tillämpas i beslut inför verksamhetsåret 2010/11.

13. Proposition: Former för inträde i LUS för de kårer som står utanför
organisationen
Bakgrund
LUS ting beslutade 2009-12-07 att bifalla propositionen LUS för alla. Propositionen innehöll ett
förslag till en ny stadga för LUS. Målet med propositionen och organisationsförändringen är att skapa
ett LUS som är attraktivt för alla kårer vid Lunds universitet efter obligatoriets avskaffande. LUS ting
beslutade i propositionen om stadgeändringar i första läsningen. Man beslutade också att uppdra åt
styrelsen att återkomma med förslag på reglemente samt föra en diskussion med kårerna utanför LUS
om formerna för inträde i organisationen.
LUS stadga anger följande om inräde i LUS:
Rätt till medlemskap i LUS har organisation vid Lunds universitet, vilken är studerandekår enligt
förordning (SFS 1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet. Tinget
har att bevilja en inträdesansökan från sådan kår om beslutet är fattat av kårens högsta beslutande
församling. [3.1]
LUS vill att kårerna som inte är medlemmar - Teknologkåren vid LTH [TLTH], Juridiska föreningen
[JF], Flygskolekåren [Flyg] och Lundaekonomernas studentkår [LE] - ska bli medlemmar i LUS till
verksamhetsåret 2010/11. Det finns dock ett berättigat intresse hos dessa kårer att inte bli medlemmar
om det inte finns garantier för att den nya organisationen genomförs under verksamhetsåret 2010/11.
LUS ting kan tidigast besluta om stadgan i en andra läsning i september 2010.
LUS ting kommer på ting 3 0910 besluta om en tidsplan för ikraftträdande av den nya organisationen.
Alla kårer kommer att inbjudas att delta i diskussionerna om denna.

Förslag
Kårerna utanför LUS ges möjlighet att ingå ett villkorat medlemskap i LUS från och med 1 juli 2010.
Villkoret består i att LUS garanterar att medlemskapet kan brytas omedelbart ifall LUS ting inte
godkänner propositionen LUS för alla i en andra läsning. Om LUS ting beslutar att bifalla
propositionen i en andra läsning permanentas medlemskapet. Om LUS ting inte godkänner
stadgeändringarna kan kårerna begära att medlemskapet ska annulleras. Kårerna ska fram till den tid
LUS ting behandlar stadgeändringarna delta i LUS verksamhet på samma villkor som nuvarande
medlemskårer.
Dessa föreskrifter gäller enbart för de kårer som idag står utanför LUS - TLTH, JF, Flyg och LE - och
enbart om dessa kårer begär inträde i LUS senast 15 mars 2010. Villkorat medlemskap kan enbart
tillämpas t.o.m. 31 december 2010.
Kårerna ska ges möjlighet att delta i arbetet med att ta fram verksamhetsplan och budget för 2010/11.
Kårerna ska ges möjlighet att adjungera en representant vardera i LUS valberedning.
Tinget föreslås besluta
att besluta om Former för inträde i LUS för de kårer som står utanför organisationen enligt ovan.

14. Proposition: Totaldistribution av tidningen Lundagård
Tidningen Lundagård är Sveriges äldsta studenttidning och har varit en del av Lunds studentkår och
Lunds universitets studentkårer sedan 1920. Idag distribueras tidningen med postbefodran till
samtliga medlemmar i de kårer som har valt att prenumerera på Lundagård (idag alla utom
Lundaekonomerna och Teaterhögskolans studentkår). Lundagård är både en tidning som riktar sig till
alla studenter oavsett kårmedlemskap och, på grund av obligatoriet, en medlemstidning för kårerna.
Lundagårds syfte har alltid haft fokus på det förra, en tidning för alla studenter, snarare än ett organ
för kåren/kårerna.
I och med att kårobligatoriet avskaffas kommer det inte längre att vara en koppling mellan att skicka
tidningen till alla studenter och att skicka den till kårmedlemmar. LUS, som ägare av tidningen, måste
därför avgöra hur tidningen ska distribueras i framtiden. Valet står mellan att skicka tidningen enbart
till kårmedlemmar eller att skicka den till samtliga studenter vid Lunds universitet.
Styrelsen har vägt scenariot med en tidning som distribueras till samtliga studenter vid Lunds
universitet mot en tidning som är en ren kårmedlemstidning och beroende av hur många som faktiskt
går med i de frivilliga kårerna.
Styrelsen har beaktat att det idag är en medlemsförmån att få tidningen. Den förmån som tidningen
innebär för kårerna försvinner om alla studenter får tidningen. För flera kårer är det en av de få saker
man verkligen kan säga att medlemmarna får direkt i handen om de betalar för medlemskap, och
sådant blir mycket viktigare från 1 juli 2010. Det kårerna istället vinner är tidningen som
informerande organ, som gör att fler får reda på vad som händer i organisationerna och i slutändan
kanske bli medlemmar, och som granskande och påverkande organ.
Medlemmarna betalar med totaldistribution inte bara för sin egen prenumeration utan även för dem
som inte är medlemmar. Några betalar för resten, som får tidningen gratis. Dock innebär med största
sannolikhet en större upplaga att tidningen totalt sett blir billigare för kårerna. 3/4 av tidningens
intäkter kommer från annonser. När upplagan minskar minskar också annonsintäkterna. Denna
intäktsminskning är mycket större än den kostnadsminskning det innebär att trycka färre tidningar.
Med fler prenumeranter än både idag och vad som skulle kunna bli antalet kårmedlemmar efter
obligatoriet blir annonsintäkterna större. För tidningen är det alltså ekonomiskt gynnsamt, eftersom
tryck och distribution för några tusen personer extra kommer kosta mindre än intäkten ökar.
Styrelsen har beaktat att tidningen själva självklart vill ha en så stor publik som möjligt. Styrelsen har
också beaktat att tidningen idag bedriver en aktiv publicering på nätet tillgängligt för alla studenter
och allmänheten. Att inskränka papperstidningen till kårmedlemmar är alltså inte en uppenbar
medlemsförmån då Lundagårds verksamhet i lika stor utsträckning finns på webben.
Från 1 januari i år prenumererar Lunds universitet på tidningen till samtliga sina anställda. Detta
innebär ett resurstillskott till tidningen samtidigt som upplagan ökar. Dock ska detta inte påverka
tidningens innehåll. Lundagård är en tidning med studenter som målgrupp.
Styrelsen anser mot denna bakgrund:
• att Lundagård ska vara en tidning med samtliga studenter vid Lunds universitet som sin
målgrupp.
• att Lundagård fyller en viktig funktion som en oberoende granskare av universitetet och
studentlivet samt som informationsmedium till studenterna vid Lunds universitet.
• att det är viktigare för kårerna att Lundagård når ut med information och oberoende
granskning till alla studenter än att tidningen kan användas som en medlemsförmån.
• att det troligen är ekonomisk gynnsamt för kårerna/LUS att totaldistribuera tidningen till
samtliga studenter.
Tinget föreslås besluta

att tidningen Lundagård från om med höstterminen 2010 ska distribueras till samtliga studenter vid
Lunds universitet.

Bilaga 15. Proposition: Årsredovisning 2008/09
I separat bilaga finns Årsredovisning 2008/09 samt sakrevisorernas och ekonomiska revisorns
respektive berättelser. Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för LUS styrelse för
verksamhetsåret 2008/09.
Tinget föreslås besluta
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/09.

Bilaga 16. Proposition: Kommittéer höstterminen 2010
Av LUS reglemente framgår att LUS ting varje år ska besluta vilka kommittéer organisationen ska ha
nästföljande verksamhetsår. Tinget har beslutat i en första läsning att kommittéerna ska avskaffas
under verksamhetsåret 2010/11. Dock kommer LUS troligen att ha kommittéer under det första
halvåret innan stadgan träder i kraft.
LUS har idag sex kommittéer. Styrelsen har inte funnit någon anledning att ändra på detta.
Tinget föreslås besluta
att LUS verksamhetsåret 2010/11 ska ha sex kommittéer, nämligen:
• Universitetsledningskommittén (UL)
• Utbildningskommittén (U)
• Studiesociala kommittén (S)
• Jämställdhets- och likabehandlingskommittén (JL)
• Kommun- och regionkommittén (KORK)
• Campus Helsingborgs studentkommitté (CHSK)

