LUS ting 4 - Dagordning (100427)
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 3 2010-03-02 samt valting 1 bifogas.
Tinget föreslås besluta
att lägga protokollet från LUS ting 3 och valting 1 till handlingarna.

8. Meddelanden
Information. Föredragande: Elisabeth Gehrke

Se bilaga 8.

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

10. Proposition: Beviljande av inträde i LUS
Information. Föredragande: Elisabeth Gehrke
Se bilaga 10, 10a samt 10b.

11. Proposition: Totaldistribution av tidningen Lundagård
Information. Föredragande: Thomas Frostberg/Christian Stråhlman
Se bilaga 11 och 11a samt Lundagårds budgetunderlag (bilaga 12c).

12. Proposition: LUS verksamhetsplan och budget 2010/11
Beslut. Föredragande: Eva Frisendahl (Lundagårds budget), Christian Stråhlman (LUS kanslis
budget), Elisabeth Gehrke (verksamhetsplan)
Se bilaga 12, 12a, 12b samt 12c.
Ärendets olika delar kommer att behandlas i följande ordning:
• Budget för Lundagård
• Budget för LUS kansli
• Resultatmål för Fanborgen, Studentombudet och Bopoolen
• LUS verksamhetsplan

13. Proposition: Ett nytt reglemente för LUS
Beslut. Föredragande: Christian Stråhlman
Se bilaga 13, 13a samt 13b.

14. Proposition: LUS tycker till om avgifter för utländska studenter
Beslut. Föredragande: Christian Stråhlman
Se bilaga 14 och 14a.

15. Motion: LUS tycker till om bostadspolitik
Beslut. Föredragande: Elina Berg (ordf. KORK) och 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 ett möte - S9 - varifrån det inte föreligger justerat protokoll.
Styrelsen har behandlat följande valärenden:
• representanter i Klimatinitiativet - Hans Cruse
Styrelsen har inte fattat några viktigare beslut.

2. Mediaframträdanden
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"Bättre kvalitet med avgift", Borås tidning (ledare), 100220
"Krissamtal om studentbostäder", P3 Nyheter, 100301 (Elisabeth Gehrke)
"Odell lovar bättring för studenter", SvD, 100301
"'Det borde ha högre status bland poliser'", Sydsvenskan, 100309 (Maria Chowdhury)
"Tvist kring bostadssajt för studenter", Lundagård, 100309 (Christian Stråhlman)
"Universitetet öppnar för nya studentbostäder", 100310 (Elisabeth Gehrke)
"Krantz för inte köra över studenterna", Lundagård, 100311 (Christian Stråhlman)
Debattartikel: "Högskolorna körs över", Sydsvenskan, 100316 (Christian Stråhlman)
"Utanförkårer har beslutat att gå med i Lus", Lundagård, 100318
"'Kommunen motarbetar studenter'", Lundagård, 100319 (Elisabeth Gehrke)
"Studenter rasar mot nya adresser", Sydsvenskan, 100320 (Elisabeth Gehrke)
"Kritik mot nytt utvärderingssystem", Lundagård, 100322 (Christian Stråhlman)
Debattartikel: "Rättigheter riskerar att försvinna", Lundagård, 100323 (Christian Stråhlman)
"Universitetet lovar nya studentbostäder", Sydsvenskan, 100324 (Elisabeth Gehrke)
Pressmeddelande: "Dags för universitetet att ta ansvar för sin frihet", 100324
Pressmeddelande: "Universitetet får lov att hyra ut bostäder", 100324 (tillsammans med LU)
"Friare regler för högskolorna", Helsingborgs dagblad, 100324 (Christian Stråhlman)
"Nytt stor-Lus en naturlig utveckling", Lundagård, 100324
Pressmeddelande: "Studenter övernattar i stans minsta etta", 100324 (Elina Berg)
Debattartikel: "Förslag utan förankring", Sydsvenskan, 100325 (Christian Stråhlman)
"Övernattning ska skapa debatt", Lundagård, 100326 (Elina Berg)
"Studenter i protest mot bostadsbristen", Skånskan, 100327 (Elina Berg och Jakob Carlsson)
"Här ska de sova inatt", Sydsvenskan, 100327 (Elina Berg)
Debattartikel: "Campus behöver mer resurser", Helsingborgs dagblad, 100329 (Christian
Stråhlman)
Pressmeddelande: "Rektor tog entré till Botaniska trädgården", 100401 (Christian
Stråhlman)
"Här är rektorns aprilskämt", Sysvenskan, 100401 (Christian Stråhlman)
"Rektors beslut utplånar flera kårer", Lundagård, 100402 (Elisabeth Gehrke)
"Lus ställer Bopoolen.se till svars", Lundagård, 100405 (Hanna Gunnarsson)
"De ska leda Lunds universitets studentkårer till hösten", 100413 (Christoffer Ivarsson och
Henrik Jonsson)

3. Rapport från universitetsstyrelsen 15 april
Närvarande: Lovisa Brännstedt, Petter Forkstam och Christian Stråhlman

Sammanfattningsvis behandlades under två timmar av sammanträdet beslut om ställning som
studentkår vid Lunds universitet. Därutöver var de viktigaste ärendena diskussion kring nyckeltal för
samlad verksamhet för att mäta strategi, utredningen om utveckling av universitetsplatsen och
tvärvetenskaplig miljö- och klimatverksamhet vid Lunds universitet.
Gällande frågan om ställning som studentkår vid Lunds universitet råder samstämmighet i frågan
kring definition om verksamhetsområde. Styrelsen beslutar fastställa att med verksamhetsområde
avses fakultetsområden och utbildning på forskarnivå vid hela universitetet eller inom en majoritet av
områdena. Petter och Lovisa yrkar därefter att med undantag från principen om verksamhetsområden
bifalla ansökan om ställning som studentkår vid Lunds universitet för Lunds samhällsvetarkår, Lunds
socialhögskolas studentkår, Medicinska Föreningen och Vårdvetenskapliga studentkåren för en
övergångsperiod om tre år. Styrelsen avslår studenternas yrkande som reserverar sig mot besluten om
avslag för ovanstående kårer med följande reservation.
”Petter Forkstam och Lovisa Brännstedt reserverar sig mot beslutet om avslag av ansökan från
Medicinska Föreningen Lund – Malmö, Vårdvetenskapliga studentkåren, Socialhögskolans
studentkår och Lunds Samhällsvetarkår med motiveringen att varken rektor eller
universitetsstyrelse ska avgöra hur studenterna väljer att organisera sig samt att
verksamhetsområde inte klart är definierat i riksdagens beslut kring kårobligatoriets
avskaffande. Vi ställer oss bakom styrelsens beslut om fastställande av verksamhetsområde
men är kritiska till att ingen omställningsperiod för befintliga studentkårer medges.”
Slutligen beslutar styrelsen att uppdra åt rektor att ytterligare stödja processen för att tillsammans
med studenterna finna en harmonisk lösning till styrelsens sammanträde i juni 2010. Det innebär att
styrelsen lyfter vikten av att studenterna inte ska stå utan studentkår 1 juli. Rektor ska vara ödmjuk i
förhandlingarna för att möjliggöra bästa möjliga situation utifrån styrelsens ståndpunkt gällande
verksamhetsområde.
Därefter behandlas ett ärende om nyckeltal för att mäta utfall av universitetets strategiska plan.
Rektor presenterar vikten av att använda rankinglistor där nyckeltal föreslås för respektive utbildning,
forskning och samverkan med årlig uppföljning i styrelsen. Vidare diskussion ska ske på
nästkommande styrelsesammanträde då brist på tid föreligger.
Utredning om universitetsplatsens utveckling presenteras av arkitekt Ole Drachmann. Förslaget är att
öppna upp universitetshuset för undervisning, utställningar, studentföreningar m.m. Likaså föreslås
Kungshuset bli nya studieplatser och grupprum. En underjordisk konferensanläggning planeras för
950 personer och likaså en tillbyggnad vid Kungshuset. Föreslagen ger ett lyft för universitetsplatsen
och är tanken att vara en del av campusutvecklingsplanen och ny lokalplan. Finansiering är inte löst
men många mindre projekt kan genomdrivas för att få snabb användning av Kungshuset när
filosoferna flyttas ut.
Slutligen behandlar mötet klimatforskning med inbjuden gäst i form av Henrik Smith från Zooekologi.
Han presenterar en vision för Lunds universitet är forskning och utbildning för en miljömässigt
hållbar utveckling. Syftet är att bli världsledande inom några områden och nationellt ledande när det
gäller samhällets kunskapsförsörjning. De delar som ska verka tillsammans är Centrum för miljö- och
klimatforskning, LUCSUS och Internationella Miljöinstitutet. Verksamheten är tvärvetenskaplig.
I tjänsten,
Petter Forkstam

Bilaga 9: Valärenden
Inför LUS ting 4 har nedanstående vakanta poster utlysts.
Valberedningens förslag kommer att utsändas så snart som möjligt.

Fyllnadsval t.o.m. 100630
- Bopoolens styrgrupp (1+0)
Ordinarie: Vakant
- Styrelsen för skissernas museum (1+0)
Ordinarie: Vakant

Bilaga 10. Beviljande av inträde i LUS
Se även:
• bilaga 10a - Ansökan om inträde i Lunds universitets studentkårer
• bilaga 10b - Former för inträde i LUS för de kårer som står utanför organisationen
Juridiska föreningen, Lundaekonomernas studentkår och Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola
har inkommit med en gemensam ansökan om medlemskap i LUS (bifogas) från och med 2010-07-01.
LUS ting beslutade vid ting 3 om formerna för dessa kårers inträde i LUS (bifogas). Ansökan uppfyller
de krav som är givna i stadgan 3.1 och av tinget beslutade föreskrifter.
Tinget föreslås besluta
att bevilja Juridiska föreningen medlemskap i Lunds universitets studentkårer från och med
2010-07-01.
att bevilja Lundaekonomernas studentkår medlemskap i Lunds universitets studentkårer från och
med 2010-07-01.
att bevilja Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola medlemskap i Lunds universitets studentkårer
från och med 2010-07-01.

Bilaga 11. Totaldistribution av tidningen Lundagård
Se även:
• bilaga 11a - Proposition om Totaldistribution av tidningen Lundagård (från ting 3)
• bilaga 12c - Budgetunderlag för Lundagård
LUS ting beslutade på möte T3 att bordlägga frågan om totaldistribution av tidningen Lundagård.
Därefter har Lundagårds styrelse i sitt budgetunderlag utökat underlaget för distribution i sitt
budgetunderlag för 2010/11. Styrelsens beslutsförslag är i enlighet med beslutsförslaget på möte T3.
Tinget föreslås besluta
att tidningen Lundagård från om med höstterminen 2010 ska distribueras till samtliga studenter vid
Lunds universitet.

Bilaga 12. LUS verksamhetsplan och budget 2010/11
Se även:
• bilaga 12a - Översikt och PM om Lunds universitets studentkårers budget
• bilaga 12b - Förslag till budget för LUS kansli
• bilaga 12c - Budgetunderlag för Lundagård
• bilaga 12d - Förslag till verksamhetsplan

LUS styrelse ska till verksamhetsårets sista ordinarie tingssammanträde presentera ett förslag på
verksamhetsplan och budget för LUS för nästkommande år. En arbetsgrupp utsedd av styrelsen under
ledning av Elisabeth Gehrke har berett verksamhetsplanen LUS. En arbetsgrupp utsedd av styrelsen
under ledning av Christian Stråhlman har berett budgeten för LUS kansli, Fanborgen,
Studentombudet samt Bopoolen. Vid framtagandet av budgeten för LUS kansli har arbetsgruppen
tagit hjälp av LUS ekonomi- och administrationsansvarige Jan Roslund. LUS tidning, Lundagård, är
en egen resultatenhet. Tidningens budget har beretts av Lundagårds styrelse.
LUS styrelse presenterar i samarbete med Lundagårds styrelse, Studentombudet, Bopoolens
tjänsteman samt LUS ekonomi- och studentserviceansvarige en budget för Lunds universitets
studentkårer. Budgetens struktur och beslutens innebörd framgår av bilaga 12a. Lundagårds styrelse
har inlämnat ett omfattande budgetunderlag i bilaga 12c.
LUS styrelse har tagit fram en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Struktur och innehåll
framgår av bilaga 12d.
Tinget föreslås besluta
att fastställa LUS verksamhetsplan för verksamhetsåret 2010/2011;
att fastställa LUS medlemsavgift till 32 kronor per helårsstudent;
att Lundagård får ta i anspråk 464 000 kronor av LUS medlemsavgift;
att resultatmålet för LUS kansli för verksamhetsåret 2010/2011 sätts till -49 432 kronor;
att resultatmålet för Lundagård för verksamhetsåret 2010/2011 sätts till -8 900 kronor;
att resultatmålet för Fanborgen för verksamhetsåret 2010/2011 sätts till -7 000 kronor;
att resultatmålet för Bopoolen för verksamhetsåret 2010/2011 sätts till 0 kronor;
att resultatmålet för Studentombudet för verksamhetsåret 2010/2011 sätts till 0 kronor;
att LUS ordförandes, LUS vice ordförandes och LUS generalsekreterares arvodering per månad
uppgår till 29 procent av gällande prisbasbelopp under verksamhetsåret 2010/2011;
att Lundagårds redaktörers arvodering per månad uppgår till 29 procent av gällande prisbasbelopp
under verksamhetsåret 2010/2011;
att Lundagårds ordförandes arvodering per månad uppgår till 4 procent av gällande prisbasbelopp för
10 månader under verksamhetsåret 2010/2011.

Bilaga 13. Ett nytt reglemente för LUS
Se även:
• bilaga 13a - Förslag till Lunds universitets studentkårers reglemente
• bilaga 13b - Lunds universitets studentkårers stadga (beslut i första läsningen T2)
• bilaga 13c - Tidsplan för ikraftträdanden av propositionen 'LUS för alla'
LUS styrelse fick genom beslut på ting 2 i uppdrag att ta fram ett förslag på nytt reglemente för LUS
och presentera detta på ting 4. Anledningen till detta beslut var tingets beslut att fastställa
propositionen LUS för alla. Tinget beslutade på ting 3 om att ändringar i stadga och reglemente ska
träda i kraft den 1 januari 2011, men undantag för vissa särskilt specificerade stadgeparagrafer. LUS
styrelse beslutade efter ting 2 att uppdra den organisationsarbetsgrupp som tillsattes på styrelsemöte
2 att arbeta fram ett förslag på nytt reglemente. Så har också skett.
Förslaget till nytt reglemente bygger på de intentioner som fastställts av tinget i propositionen LUS för
alla. Gruppen har också haft som mål att minska ner omfattningen av reglementet. Majoriteten av
ändringarna som gjorts är antingen utrensningar av överflödiga paragrafer eller konsekvensändringar
med anledning av den nya stadgan.
Beslut om att fastställa reglemente fattas med 2/3-majoritet.

Tinget föreslås besluta
att godkänna förslag till nytt reglemente för Lunds universitets studentkårer.

Bilaga 14. LUS tycker till om avgifter för utomeuropeiska studenter
Se även:
• bilaga 14a - Förslag till dokumentet 'LUS tycker till om införandet av studieavgifter för
utomeuropeiska studenter'
LUS styrelse har identifierat ett behov av att ha ett åsiktsdokument som tydligare definierar vad vi
tycker om studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Ett förslag till dokument har arbetats fram av
LUS styrelse under ledning av Christian Stråhlman med stor hjälp från LUS kommittéordföranden,
Utbildningskommittén, Universitetsledningskommittén samt Kommun- och regionkommittén. Hjälp
har även tagits från Göteborgs universitets studentkårer (GUS), Uppsala studentkårs vice ordförande
Hanna Mörck och SFS ordförande Klas-Herman Lundgren.
Tinget föreslås besluta
att fastställa dokumentet 'LUS tycker till om införandet av studieavgifter för utomeuropeiska
studenter'.

Bilaga 15. LUS tycker till om bostadspolitik
Se även:
• bilaga 15a - Förslag till dokumentet 'LUS tycker till om bostadspolitik'
LUS kommun- och regionkommitté kommer att inkomma med dokument till denna punkt.
Komplettering kommer på torsdag.
Tinget föreslås besluta
att fastställa dokumentet 'LUS tycker till om bostadspolitik'.

