LUS ting 4 - Protokoll (100427)
1. Mötets öppnande
Mötesordförande Hanna Gunnarsson förklarar mötet öppnat
2. Val av justerare
Tinget väljer Magnus Roslund (LHK) och Johan Svantesson Sjöberg (LUNA) till
justerare
3. Justering av röstlängden
Tinget beslutar att justera röstlängden enligt bifogad lista
4. Mötets behöriga utlysande
Tinget anser mötet vara behörigen utlyst
5. Adjungeringar
Tinget beslutar adjungera med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt enligt bifogad
lista
6. Fastställande av föredragningslistan
Ärende § 15 Motion: LUS tycker till om bostadspolitik utgår
Tinget beslutar
att fastställa dagordningen i utsänt skick
7. Föregående mötesprotokoll
Tinget beslutar
att lägga protokollen från LUS ting 3 (2010-03-02) samt LUS valting 1 till
handlingarna
8. Meddelanden
Elisabeth Gehrke föredrar ärendet
LUS har haft blandade mediaframträdanden som har präglas av bostadsfrågan och
regeringens kvalitetsutredning
Inom universitetsstyrelsen har studeranderepresentanterna reserverat sig mot att
universitetsstyrelsen inte har beviljat kårstatus till alla sökande kårer
9. Valärenden
Tinget beslutar

att lämna punkten utan åtgärd
10. Proposition: Beviljande av inträde i LUS
Elisabeth Gehrke föredrar ärendet
Tinget beslutar
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.
*. Ordningsfråga
Tinget beslutar
att behandla § 14 före § 11
14. Proposition: LUS tycker till om avgifter för utländska studenter
Christian Stråhlman föredrar ärendet
Magnus Roslund yrkar (1) ”att det första stycke som börjar på sida 6 stryks
att första att-satsen ändras till att lyda
"att avgifternas storlek ska beräknas utifrån full kostnadstäckning där varje
utomeuropeisk student ska bära kostnaden för sin egen utbildningsplats."
att den andra att-satsen stryks”
Mötesordförande ställer yrkande 1 mot propositionen
Tinget beslutar
att bifalla propositionen
Magnus Roslund och Hans Isaksson reserverar sig mot beslutet
Se bilaga b14
Mötesordförande ställer propositionen mot avslag
Tinget beslutar
att bifalla propositionen
* Ordningsfråga
Mötet ajourneras i 20 minuter
11. Proposition: Totaldistribution av tidningen Lundagård

Thomas Frostberg, Eva Frisendahl och Christian Stråhlman föredrar ärendet
Tinget beslutar
att tidningen Lundagård från och med höstterminen 2010 ska distribueras till
samtliga studenter vid Lunds universitet
12. Proposition: LUS verksamhetsplan och budget 2010/2011
a. Lundagårds budget
Thomas Frostberg föredrar ärendet
b. Budget för LUS kansli
Christian Stråhlman föredrar ärendet
c. Resultatmål för Fanborgen, Studentombudet och BoPoolen
Christian Stråhlman föredrar ärendet
Christian Nilsson yrkar (1) att ersätta propositionens att-satser
”att fastställa LUS medlemsavgift till 32 kronor per helårsstudent
att Lundagård får ta i anspråk 464 000 kronor av LUS medlemsavgift
att resultatmålet för Lundagård för verksamhetsåret 2010/2011 sätts till – 8 900
kronor”
med
”att fastställa LUS medlemsavgift till 26 kronor per helårsstudent
att Lundagård får ta i anspråk 290 000 kronor av LUS medlemsavgift
att resultatmålet för Lundagård för verksamhetsåret 2010/2011 sätts till – 182 900
kronor”
Mötesordförande ställer yrkande 1 mot propositionen
Tinget beslutar
att bifalla yrkande 1
Magnus Roslund yrkar (2)
att resultatmålet för Lundagård för verksamhetsåret 2010/2011 ska gälla oberoende
av Lundagårds fonderade medel, men att ett eventuellt sämre resultat ska belasta
Lundagårds fonderade medel
Magnus Roslund yrkar (3)
att tingets beslut om resultatmål för Lundagård för verksamhetsåret 2010/2011 utgör
en investering ur LUS kapital i syfte att begränsa Lundagårds anspråk av
medlemsavgiften utan krav på vidare motprestation av Lundagård gentemot LUS
Tinget beslutar
att bifalla yrkande 2 och 3

att fastställa LUS medlemsavgift till 26 kronor per helårsstudent
att Lundagård får ta i anspråk 290 000 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 -182 900
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
d. LUS verksamhetsplan
Elisabeth Gehrke föredrar ärendet
Tinget beslutar
att fastställa LUS verksamhetsplan för verksamhetsåret 2010/2011
13. Proposition: Ett nytt reglemente för LUS
Christian Stråhlman föredrar ärendet
Christian Stråhlman yrkar (1)
att under 3.4 ersätta
"Representanterna utses vid årliga valting."
med
"Representanterna utses av Campus Helsingborgs studentkommitté, men undantag
för representanterna i Campus Helsingborgs styrelse som utses av LUS ting."
Christoffer Ivarsson yrkar (2) att Magnus Roslund uppdras att språkgranska
dokumentet

Tinget beslutar
att bifalla yrkande 1 och 2
att godkänna framvaskat förslag till nytt reglemente för Lunds universitets
studentkårer
Alan Mohtadi yrkar (3) att Lundagårds första webbredaktör ska väljas på ett år
Tinget beslutar
att bifalla yrkande 3
20. Övriga frågor
Christian Stråhlman konstaterar att vi har lyckats få igenom flera stora
strukturförändringar och tunga punkter idag, samt att alla nu är med i LUS! Stor
applåd från tinget.
Elisabeth Gehrke meddelade att väldigt få har kandiderat till Valting 2 och att detta
är ett stort problem. Hon uppmanar alla att leta kandidater men tror att det kommer
att behövas ett valting i början på nästa år. Tinget diskuterar orsaker till varför det
saknas kandidater och hur det kan lösas.
Anna Andersson efterlyser firande med tårta
* Ordningsfråga
Christian Stråhlman yrkar på omedelbar justering av § 11 och de delar av § 13 som
berör Lundagård
Tinget beslutar
att omedelbart justera § 11 samt de delar av § 13 som berör Lundagård
21. Mötet avslutas
Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 20.40

Magnus Roslund
Justerare

Johan Svantesson Sjöberg
Justerare

Hanna Gunnarsson
Talman

Gabriel Persson
Sekreterare

RÖSTLÄNGD
SAM (3/5 mandat)
Hans Isaksson
Anna Andersson
Caroline Boström t o m § 12c
LHK (4/4 mandat)
Christoffer Ivarsson
Rosa Nylander
Filip Alexis
Magnus Roslund
LUNA (3/3 mandat)
Jakob Carlsson
Johan Svantesson Sjöberg
Julia Jacobsson fr o m § 14 t o m § 11
LDK (2/3 mandat)
Johanna Broselid t o m § 12c
Thomas Eriksson t o m § 14
VÅVS (2/3 mandat)
Maria Svensson
Malena Chronholm
MF (3/3 mandat)
Karl Lundblad
Josef Dankiewicz
Alan Mohtadi
LSHS (0/3 mandat)
TEOL (0/1 mandat)
SSGI (0/1 mandat)

ADJUNGERINGAR
Gabriel Persson, mötessekreterare
Hanna Gunnarsson, mötesordförande
David Romell, ordf LEK
Anton Romell, MF t o m § 11
Axel Jönsson, Lundagård t o m § 12a
Liselotte Olsson, Lundagård t o m §12a
Ellen Sunneskär, vice ordförande LUNA
Elisabeth Gehrke, vice ordförande LUS
Christian Stråhlman, ordförande LUS
Christian Nilsson, ordförande TLTH
Eva Frisendahl, Lundagårds styrelse § 11, § 12a
Thomas Frostberg, Lundagårds styrelseordförande § 11, § 12a
Michael Kazmierck, fd Lundagårds styrelseordförande § 11, §12a
Aron Frenne, ordförande JF § 12a-c

Reservation – bilaga b14
Magnus Roslund och Hans Isaksson har reserverat sig mot beslutet att bifalla
propositionen ”LUS tycker till om avgifter för utländska studenter”
LUS utgår ifrån allas lika rätt till utbildning och att studentens ekonomiska situation
inte ska vara avgörande för beslutet att studera på högskola. Det framgår inte minst
av förslaget till LUS åsikter om studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Det är
inte förenligt med denna värdegrund att förorda en möjlighet för Lunds universitet
att ta ut högre avgift än full kostnadstäckning per utbildningsplats. Resonemanget att
Lunds universitet ska ta ut höga avgifter bygger på ett tvivelaktigt antagande att
högre avgifter leder till att fler utomeuropeiska studenter söker sig till Lunds
universitet. Full kostnadstäckning ger höga nog studieavgifter. Höga studieavgifter
för utomeuropeiska studenter leder till större social snedrekrytering, vilket urholkar
internationaliseringen vid Lunds universitet. Ju högre studieavgifter, desto större blir
plånbokens inflytande på beslutet att studera vid Lunds universitet.
LUS ska företräda studenterna. Ingen internationell student har deltagit i
framtagandet av LUS åsikter om studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Det är
värt att ifrågasätta huruvida förslaget hade sett annorlunda ut om det hade tagits
fram med aktivt deltagande från medlemmar av den grupp som studieavgifterna
berör.

