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.

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
- 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.
december - Ting 2
september

• Val av LUS styrelse för vt2011
• Beslut om visionsdokument
2011

januari

- Stadga och reglemente träder i kraft.
- LUS styrelse och ting tillträder.
- Åsiktsdokumentet upphör.
- Komittéerna upphör.
- Visionsprogrammet börjar gälla.

Beslut

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.

