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.

