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Christoffer Ivarsson, ordförande

Beslutsunderlag för LUS budget 2011/2012
LUS budget i sin helhet består av flera resultatenheter, närmare bestämt
fem stycken:
LUS kansli - ”Kärnverksamheten” - Ordförande, viceordförande och
ekonomihantering
Lundagård – En tidning
Fanborgen – En fanborg som bär fanor och standar
Bopoolen – Studenternas andrahandsförmedling av bostäder
Studentombudet - studenternas egen diskrimineringsombudsman
LUS ting tar inte beslut om alla resultatenheters budget eftersom Bopoolen
och Studentombudet har budgetar som inte följer LUS kanslis
verksamhetsår. Underlag till Lundagårds budget finns separat.
LUS Kansli
Årets budgetförslag innebär inga större förändringar från föregående år om
man enbart tittar till vilka resultatmål som det beslutas om. Däremot
kommer en del märkbara förändringar att ske på LUS kansli i och med att
vi inte längre kommer att ha en heltidsanställd ekonomi och
studentserviceansvarig tjänsteman.
I dagsläget har vi haft ekonomihantering på LUS som subventionerats
kraftigt av framförallt Bopoolen, men också stiftelserna och Lundagård.
Eftersom finansiärerna av Bopoolen inte vill ha det arrangemang som
hittills har varit fallet, och eftersom kårerna uttryckt en önskan om att
minimera den hanteringen av stiftelserna kommer LUS kansli att gå över
till en modell där man köper in extern ekonomihantering efter behov. Detta
innebär naturligtvis att LUS kansli måste betala precis det som
ekonomihanteringen kostar. I det budgetförslag som styrelsen lagt fram
finns det med en uppskattning på vad vi tror att ekonomihanteringen kan
komma att kosta.
Kostnaderna för LUS kansli kommer i korthet att vara kostnaderna för
Ordförande, viceordförande ekonomihantering och hyror. Till det kommer
givetvis löpande kostnader som är knutna till detta. Mycket av de löpande
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kostnaderna är uppskattningar baserade på vad det historiskt har kostat
(ex. kostnader för telefoni, porto etc)
Arvodesnivån föreslås ligga fast på 29 procent av gällande prisbasbelopp
för heltidsarvoderade redaktörer, presidialer och generalsekreterare.
Samma nivå föreslås gälla för den Bopoolen projektledare som ska väljas till
2012. Arvodesnivån för Lundagårds styrelseordförande föreslås också ligga
kvar på 4 procent av gällande prisbasbelopp.
Medlemsavgiften för 2010/2011 låg på total 26kr/hås, men trotts att vi i och
med omorganiseringen av LUS kansli har ca 40 000 mindre i utgifter skulle
vi inte nå upp till ett jämviktsresultat om vi låg kvar på samma
medlemsavgift. Antalet HÅS/HÅD som vi räknar med kommer från
universitetets årsredovisning och ligger på 29 336 st.
Om vi skulle lägga en budget för med bibehållen medlemsavgift på 26
kr/hås skulle det innebära ett minusresultat på ca 93 000. Eftersom vi inte
vill lägga en budget med minusresultat behöver vi lägga en medlemsavgift
på 29 kr/hås. De kostnader som man annars skulle kunna skära ner på vore
Ordförande, viceordförande eller ekonomihanteringen, vilket vi inte anser
är önskvärt.
Som information kan sägas att innan vi gick över till att räkna
medlemsavgiften på HÅS och år så låg avgiften till LUS på 34 kronor per
medlem. Den budgeten vi lägger nu är på ett sätt osedvanligt ”ärlig”
eftersom i den budgeten så täcker medlemsintäkterna precis det som LUS
kostar. Ingenting är längre subventionerat.
Fanborgen
Fanborgen har haft resultatmålet -7000 sedan urminnes tider. Bidraget
täcker subventioner för mat efter bärningar samt halva kostnaden för
fanbärarmedaljen (utfärdad av Kungliga föreningen för fanbäreriets
främjande (KFFF)) för LUS fanbärare.
Bopoolen
Bopoolen finansieras till hälften vardera av Lunds kommun och Lunds
universitet. Sammanlagt får Bopoolen 400 000 årligen. LUS har varit av
åsikten att medlemmarnas pengar inte ska driva Bopoolen, utan att detta
ska finansieras helt av externa medel. Bopoolens uppdrag regleras i avtal
med finansiärerna och konkretiseras i Bopoolens styrgrupp och ytterst av
LUS styrelse. Omorganiseringen av Bopoolen har förvisso effekter som
påverkar hela LUS eftersom Bopoolen betalat en större del av ekonomi och
studentserviceansvarigas lön, men i det föreliggande budgetbeslutet tas
inga direkta beslut om Bopoolen.
Studentombudet
Studentombudet finansieras helt av Lunds universitet med 600 000 per år.
Lus har varit av åsikten att medlemmarnas pengar inte ska driva
Studentombudet, utan att detta ska finansieras helt av egna externa medel.
Studentombudets verksamhetsår avslutas i Maj.
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Tinget föreslås sålunda besluta
att fastställa LUS medlemsavgift till 29 kr per
helårsstudent/helårsdoktorand
att LUS ordförandes, LUS vice ordförandes och LUS generalsekreterares
arvodering per månad ska uppgå till 29 procent av gällande prisbasbelopp
under verksamhetsåret 2011/2012
att Lundagårds redaktörers arvodering per månad uppgår till 29 procent av
gällande prisbasbelopp under verksamhetsåret 2011/2012
att arvodering för Bopoolens projektledare ska uppgå till 29 procent av
gällande prisbasbelopp för verksamhetsåret 2011/2012
att Lundagårds styrelseordförandes arvodering per månad uppgår till 4
procent av gällande prisbasbelopp för verksamhetsåret 2011/2012
att sätta resultatet för Fanborgen till -7000 kr.
att fastställa budgeten i sin helhet
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