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Proposition angående skrivningen om lundagårdsredaktörerna i reglementet
Till styrelsemötet den 29 maj inkom en motion från tidningen Lundagårds redaktörer
angående justeringar av de delar av reglementet som berör tidningen Lundagårds
redaköterer, både gällande redaköternas titulering och redaktörernas åligganden. Den
ursprungliga motionen går att finna som bilaga 15d till styrelsemötet den 29 maj,
nedan finner tinget styrelsens behandling av den inkomna motionen.
I motionen yrkar tidningen Lundagårds redaktörer på följande
att Lundagårds biträdande redaktör byter titel till redaktör
att LUS ting beslutar att ändra sitt reglemente enligt förslaget i styrelsehandlingarnas
bilaga 15d
Motionen lyfter fram viktiga aspekter om att reglementet inte stipulerar en
verklighetsförankrad bild av de arbetsuppgifter som redaktörerna de facto utför.
Styrelsen delar därför bilden som motionärerna beskriver att de åliggande som
stipuleras i reglementet inte är tillräckligt bra. Styrelsen föreslår därför att tinget
genomför flertalet av de ändringar i reglementet som motionärerna föreslår. Dock
delar inte styrelsen motionärernas bild av att tituleringen bör ändras. Styrelsen anser
att det finns en viktig distinktion mellan redaktören och den biträdande redaktören,
vilken är och bör fortsätta vara att redaktören är ansvarig utgivare för tidningen
Lundagård. Styrelsen tycker att tituleringen inte skiljer sig mer än till exempel
ordförande och vice ordförande i LUS presidium.
Styrelsen yrkar på följande:
att inte ändra den biträdande redaktörerens titel
att ändra reglementet enligt nedanstående
2.7.1 Redaktörerna
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Lundagård har en redaktör, en biträdande redaktör och en webbredaktör, tillsammans utger dem
redaktörerna. Redaktörerna väljs av LUS ting på två års mandat och ansvarar inför tinget för att
tidningen lever upp till de högt ställda förväntningarna.
2.7.1.1 Redaktörernas åligganden
Det åligger redaktörerna och webbredaktören gemensamt
att utse och leda redaktionen,
att tillsammans med den övriga redaktionen utse två ledamöter från redaktionen till Lundagårds
styrelse,
att för styrelse presentera en arbetsordning för redaktionen,
att ansvara för tidningens löpande ekonomi,
att genom utbildningar tillse att varje redaktionsmedlem är väl insatt i studentföreningarnas
verksamhet och studentlivet vid Lunds universitet i stort,
att erbjuda skribenter i tidningen erforderlig utbildning för uppdraget,
att föra en dialog med och upprätthålla goda kontakter med annonsbyrån, tryckeriet och
distributörerna.
2.7.1.2 Redaktörens särskilda åligganden
Det åligger redaktören
att vara ansvarig utgivare för både Lundagård och Lundagard.se.
2.7.1.3 Webbredaktörens särskilda åligganden
Det åligger webbredaktören
att särskilt ansvara för webbtidningen.

Nedan följer reglementets tidigare skrivning.
2.7.1 Redaktörerna
Redaktör, biträdande redaktör och webbredaktör väljs av LUS ting för två år i taget och ansvarar
inför tinget för att tidningen lever upp till de högt ställda förväntningarna. Till sin hjälp har
redaktörerna en styrelse och en redaktion.
Redaktören utser redaktionen i samråd med biträdande redaktör och webbredaktör.
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2.7.1.1 Redaktörens åligganden
Det åligger redaktören
att vara ansvarig utgivare för tidningen Lundagård, såväl tryckt tidning som webbtidning.
att tillsammans med den biträdande redaktören, webbredaktören och den övriga redaktionen utse två
ledamöter från redaktionen till Lundagårds styrelse.
att utse och leda redaktionen.
att för styrelse presentera en arbetsordning för redaktionen.
att ansvara för tidningens löpande ekonomi.
att genom utbildningar tillse att varje redaktionsmedlem är väl insatt i studentföreningarnas
verksamhet och studentlivet i Lund i stort.
att erbjuda skribenter i tidningen erforderlig utbildning för uppdraget.
att föra en dialog med och upprätthålla goda kontakter med annonsbyrån, tryckeriet och
distributörerna
2.7.1.2 Biträdande redaktörens åligganden
Det åligger biträdande redaktören
att vara redaktören behjälplig i det redaktionella arbetet
att vara redaktören behjälplig i dennes övriga arbete
2.7.1.3 Webbredaktörens åligganden
Det åligger webbredaktören
att särskilt ansvara för webbtidningen.
att vara redaktören behjälplig i det redaktionella arbetet.
att vara redaktören behjälplig i dennes övriga arbete
I tjänsten,

Sebastian Persson
Styrelseledamot
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