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Lunds Universitets Studentkårer

Styrelsen

Förslag till Lunds universitets studentkårers budget 2010/2011
LUS verksamhet är en mycket komplex företeelse i sin organisation. Detta avspeglas i
budgetbeslutet.
LUS hela verksamhet består av den Lunds universitets studentkårer, Stiftelsen Lunds
studentkårs kreditkassa (Kreditkassan), Stiftelsen Lunds studentkårs friluftsgård (Lillsjödal)
samt den danska ideella organisationen Studentsamarbetet Öresund (SSÖ). Samtliga är
egna juridiska personer som administreras av LUS kansli. LUS ekonomi- och
studentserviceansvarige sköter samtliga dessa juridiska personers ekonomi. För detta
har Lunds universitets studentkårer avtal med övriga juridiska personer. LUS har dessutom
organisatoriska, men inte ekonomiska, intressen i ytterligare några stiftelser (Lunds
studentkårs daghem för barn och Folkuniversitetet) samt i Lundakarnevalen. Tinget är högsta
beslutande organ för den juridiska personen Lunds universitets studentkårer. Tingets
budgetbeslut berör alltså hela organisationen, men inte stiftelserna. Tingets
ekonomiska makt över stiftelserna inskränker sig till att utse representanter i
stiftelsestyrelserna. Tingets budgetbeslut ska efterlevas av LUS styrelse, som är styrelse
för hela Lunds universitets studentkårer.
Lunds universitets studentkårers ekonomi kommer efter 1 juli vara uppdelat på fem
resultatenheter:
1. LUS kansli som omfattar LUS "kärnverksamhet", d.v.s. påverkansarbete,
studentrepresentation, kårstöd etc. Här finns presidiet och delar av
generalsekreteraren.
2. Lundagård som är en självständig och oberoende enhet som ger ut tidningar
och har redaktörer för att göra detta.
3. Fanborgen som har fanor och bär fanor vid akademiska högtider.
4. Bopoolen som är en förmedling av andrahandsbostäder.
5. Studentombudet som är studenternas egen diskrimineringsombudsman.
Detta är en nyordning fr.o.m. nästa år. Tidigare har resultatenhet 1, 4 och 5 varit
samma resultatenhet. Budgeten har alltså lagts för dessa gemensamt.
LUS ting fattar inte beslut om hela budgeten. Det enda LUS ting fattar beslut om är
ett resultatmål för var och en av resultatenheterna. Tinget beslutar att LUS styrelse ska
sträva efter att nå ett visst resultatmål. Själva budgeten, med alla konton, slås fast av
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LUS styrelse. Ett undantag finns från denna regel; Lundagårds styrelse fattar beslut
om budgeten för Lundagård. Budgeten för Bopoolen beslutas i samråd med
Bopoolens styrgrupp (där universitetet och kommunen ingår).

Medlemsavgiften
En nyordning är hur medlemsavgiften kommer att beslutas. Beslutet om
medlemsavgift fattas av tinget. Tidigare har tinget fattat beslut dels om
medlemsavgiften till LUS kansli, dels presstödet till Lundagård. Detta kommer att
förändras iår. Tinget kommer att fatta ett beslut om medlemsavgift för hela Lunds
universitets studentkårer. Sedan fattas ett separat beslut om hur mycket av
medlemsavgiften som Lundagård får ta i anspråk. Anledningen till denna nyordning är
att det inte finns något skäl att särredovisa Lundagårds presstöd per student när
tidningen totaldistribueras.
På ting 3 beslutades att medlemsavgiften till Lunds universitets studentkårer ska
beräknas per HÅS som finns inom varje kårs verksamhetsområde. Detta är en
förändring från idag då medlemsavgiften anges per medlemskårs medlem och termin.
Detta betyder att man inte kan direkt jämföra dagens avgifter med nästa års.
Alla kårer är medlemmar i LUS 2010/11. Då är antalet helårsstudenter inom LUS c:a
29 000 (27 500 på grund- och avancerad nivå samt 1 500 på forskarnivå). LUS kansli
tar idag in 34 kronor per medlem och år. Det är c:a 550 000 kr i medlemsintäkter.
Lundagård tar därutöver in 24 kronor per medlem och år i presstöd och
prenumerationer från kårerna. Det är c:a 590 000 kr i intäkter.
Omräknat innebär detta att dagens medlemsavgift och presstöd per helårsstudent är:
•
•

20 kr/HÅS för LUS kansli
21,50 kr/HÅS för Lundagård
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Arvoden
Tinget ska enligt stadgan fastställa storleken på de arvoden som de arvoderade får.
Presidiet, generalsekreteraren och Lundagårds redaktörer har tidigare fått ett arvode
på 29 % av prisbasbeloppet. Storleken på arvoden på medlemskårerna varierar mellan
27 % och 31 %. Lundagårds styrelseordförande har idag ett arvode på 4 % av
prisbasbeloppet.
LUS kansli
Budgeten för LUS kansli omfattar:
•
•
•
•
•
•

Arvoden och övriga kostnader för presidiet
Arvoden och övriga kostnader för generalsekreteraren
70 % av LUS lokalkostnader
Kostnader för intern organisation
Kostnader för studentrepresentanter
Kostnader för projekt som beslutas i verksamhetsplanen

Budgeten utgår ifrån att LUS har två presidialer och en heltidsarvoderad
generalsekreterare. Generalsekreterarens arvode betalas med ett bidrag på 140 000 kr
från Folkuniversitetet och 64 724 kronor från andra externa bidrag. Budgeten för LUS
kansli har tagits fram av en arbetsgrupp tillsatt av LUS styrelse bestående av Christian
Stråhlman (LUS), Caroline Boström (SAM), Linus Svensson (TLTH), Ellen Sunneskär
(LUNA) och Magnus Roslund (LHK). Förklaringar till budgeten finns i noter.
Lundagård
Budgeten för Lundagård finns i en bilaga till detta dokument. Budgeten har tagits fram
arbetsgrupp under Lundagårds styrelse bestående av Thomas Frostberg, Eva
Frisendahl, Axel Jönsson och Christian Stråhlman.
Fanborgen
Fanborgen har haft resultatmålet -7 000 kronor sedan urminnes tider. Bidraget täcker
subventioner för mat efter bärningar samt halva kostnaden för fanbärarmedaljen för
LUS fanbärare.
Bopoolen
Bopoolen finansieras till hälften vardera av Lunds universitet och Lunds kommun. De
finansierar idag Bopoolen med c:a 400 000 kronor årligen. LUS har varit av åsikten att
medlemmarnas pengar inte ska driva Bopoolen, utan att denna ska finansieras helt av
egna externa medel. Bopoolens uppdrag regleras i avtal med finansiärerna och
konkretiseras i Bopoolens styrgrupp.
Studentombudet
Studentombudet finansieras av Lunds universitet med 600 000 kronor årligen. LUS
har varit av åsikten att medlemmarnas pengar inte ska driva Studentombudet, utan att
denna ska finansieras helt av egna externa medel. Studentombudets andra
verksamhetsår avslutas 1 maj, då en verksamhetsberättelse ska skrivas.

