LUS ting 7 – protokoll (130228)
AF-borgen, LUS konferensrum, 28 feb. 2013 kl. 17:00 – 19:07

Närvarande ledamöter

Ständigt adjungerade

Jonna Axbom (LUNA)

Tora Törnquist, mötesordförande

Clara Lundblad (HTS)

Johan Svantesson Sjöberg, mötessekreterare

Nikolas Theofanous (SAM)

Nicolai Slotte, LUS vice ordförande

Martin Andersen (JF)

Felix Molin, suppleant CM

Ellika Sevelin (LDK)
Anna Svärd (LEK)
Julia Frändberg (CM)
Rasmus Kjellén (TLTH)
Mikaela Kindstrand (SKFM)

____________________

____________________

Martin Andersen
justerare

Nikolas Theofanous
justerare

____________________

____________________

Tora Törnquist
mötesordförande

Johan Svantesson Sjöberg
mötessekreterare
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0

Val av mötesordförande

Clara Lundblad nominerade Tora Törnquist.
Beslöts att
välja Tora Törnquist till mötesordförande.

1

Mötets öppnande

Tora Törnquist förklarade mötet öppnat.

2

Val av justerare

Beslöts att
välja Martin Andersen och Nikolas Theofanous till justerare, tillika rösträknare.

3

Justering av röstlängden

9 ledamöter fanns närvarande vid röstlängdens justerande.
Beslöts att
justera röstlängden enligt ovan.

4

Mötets behöriga utlysande

Beslöts att
finna mötet behörigen utlyst.

5

Adjungeringar

Beslöts att
lämna punkten.

6

Fastställande av föredragningslistan

Tora Törnquist yrkade att
lägga till §12 ”Gammalt protokoll”.
Beslöts att
bifalla Tora Törnquists yrkande.
fastställa föredragningslistan med detta tillägg.

7

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från ting 6 (2013-01-31) förelåg.
Beslöts att
lägga protokoll från ting 6 till handlingarna.
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8

Meddelanden

Clara framförde att SFS skrivit ett remissvar angående CSN:s nya regler för intyg, där de uppmanar
regeringen att se över förändringarna.

9

Valärenden

Nikolas Theofanous föredrog ärendet. Diskussion.
Nikolas Theofanous yrkade på fri nominering.
Beslöts att
tillämpa fri nominering.

9.1 Lunds fontänhus (1)
Nikolas Theofanous nominerade Jenny Geffen.
Beslöts att
välja Jenny Geffen till studentrepresentant i Fontänhuset.

9.2 Stiftelsen Lunds studentkårs kreditkassa, vice ordförande (1)
Nikolas Theofanous nominerade Linda Sturesson.
Beslöts att
välja Linda Sturesson till vice ordförande för stiftelsen Lunds studentkårs kreditkassa.

9.3 Stiftelsen Lunds studentkårs kreditkassa, ordförande (1)
Nicolai Slotte nominerade Vilhelm Hultgren.
Beslöts att
välja Vilhelm Hultgren till ordförande för stiftelsen Lunds studentkårs kreditkassa.

9.4 Stiftelsen Lunds studentkårs kreditkassa, styrelsen (2)
Nicolai Slotte nominerade Alexander Graas. Ellika Sevelin nominerade Sara Lundkvist.
Beslöts att
välja Alexander Graas och Sara Lundkvist till ledamöter av styrelsen för stiftelsen Lunds studentkårs
kreditkassa.

9.5 Stiftelsen Lunds studentkårs friluftsgård, styrelsen (2)
Nicolai Slotte nominerade Christian Lindgren och Nikolas Theofanous.
Beslöts att
välja Christian Lindgren och Nikolas Theofanous till ledamöter av styrelsen för stiftelsen Lunds
studentkårs friluftsgård.
Protokollsanteckning: Nikolas Theofanous avstod från att rösta i detta val.
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9.6 Stiftelsen Lunds studentkårs daghem för barn, styrelsen (3)
Rasmus Kjellén och Nikolas Theofanous kandiderade. Nikolas Theofanous nominerade Johan Olsson.
Beslöts att
välja Rasmus Kjellén, Nikolas Theofanous och Johan Olsson till ledamöter av styrelsen för stiftelsen
Lunds studentkårs daghem för barn.

9.7 Revisor för stiftelserna Lunds studentkårs kreditkassa, Lunds studentkårs
friluftsgård och Lunds studentkårs daghem för barn (1)
Nicolai Slotte nominerade Maria Trönell.
Beslöts att
välja Maria Trönell till revisor för stiftelserna Lunds studentkårs kreditkassa, Lunds studentkårs
friluftsgård och Lunds studentkårs daghem för barn.

10 Budgetdiskussion
Tora Törnquist föredrog ärendet. Diskussion.
För att kunna göra rimliga bedömningar av rambudgeten hade tinget följande kommentarer och frågor:
Tinget rekommenderar att räkna med förra årets HST-tal för att beräkna medlemsavgifter.
Tinget anser att man i budgetarbetet ska utgå från en pessimistisk bedömning av intäkterna.
Kostnadsbedömningarna bör vara rimliga. Arbetsgivaravgiften bör t.ex vara högt räknad för att
kunna anställa även personer över 26 år.
Tinget undrar varför annonsintäkterna är såpass högt räknade med tanke på det osäkra
konjunkturen och läget på annonsmarknaden.
Tinget undrar om det finns möjlighet att sänka utgifterna för följande poster: städning,
datortillbehör, mjukvara, mat- och fikakostnader, utbildningskostnader, förbrukningsinventarier
(t.ex. genom samkörning med LUS kansli), distribution, och tryckkostnader. Om det inte går att
sänka utgifterna, förklara varför.
Tinget anser att Lundagårds styrelse bör se över om det är nödvändigt att arvodera
styrelseordföranden.
Tinget tycker att det kan vara motiverat med en viss ökad lokalhyra inom den befintliga
rambudgeten, för att förbättra arbetsmiljön. Ökningen ska dock hållas så liten som möjligt.
Kanske kan man t.ex. delvis dela lokaler med LUS.
Tinget undrar om det är möjligt att inkludera fler budgetposter i rambudgeten, alltså att tinget inte
endast får besluta om kostnader och intäkter.
Tora Törnquist yrkade att
uppdra åt LUS styrelse att i samråd med Lundagård ta fram ett förslag till ekonomisk policy för
Lundagård senast till ting 8.
Beslöts att
bifalla Tora Törnkvists yrkande.
lämna kommentarer till Lundagårds budgetarbete enligt ovan.
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11 Valting VT13
Tora Törnquist föredrog ärendet.
Beslöts att
förlägga valting 1 (val av presidium) till 25 april, valting 2 till 15 maj och valting 3 till 23 maj 2013.

12 Gammalt protokoll
Nicolai Slotte föredrog ärendet. Ett ojusterat protokoll från ting 3 (2012-10-18) finns, och detta
tingsmötes ordförande (Caroline Boström) har varit okontaktbar under en längre tid.
Beslöts att
anse protokoll från ting 3 justerat trots Caroline Boströms uteblivna signatur.

13 Övriga frågor
Clara Lundblad rapporterade från jubileumsgruppen för utbildning, som har förslag på olika projekt att
äska pengar om. Ett intressant projektförslag är att skapa ett intyg eller motsvarande som studenter kan
få för insatser utöver studierna, och som kan kopplas till lärandemål i kurser. Liknande system finns
bl.a. på Nottinghams och Queenslands universitet. Tinget diskuterade förslaget.

14 Mötet avslutas
Tora Törnquist förklarade mötet avslutat.
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