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Styrelsens rekommendation till tinget angående val till
Universitetskollegiet
Styrelsen har diskuterat kårernas kommande val av gemensamma
studeranderepresentanter till Universitetskollegiet. Att ha synpunkter på den politiska
aspekten av kårernas val ligger utanför styrelsens mandat, men då presidiets
arbetsmiljö är styrelsens ansvar har styrelsen valt att komma med en rekommendation
till kårerna utifrån det perspektivet.
Rektorsvalet kommer att vara en av de absolut tyngsta politiska frågorna för LUS
under våren. Vad presidiet och styrelsen kan förutse kommer den ta en stor del av
både universitetets och LUS arbetstid. Våra presidialer är båda valda för att arbeta
med politiska frågor och för att solidariskt dela på det, ofta alltför stora, administrativa
arbetet. Vi är från styrelsens sida helt medvetna om att presidiets arbetsuppgifter och
arbetsfördelning ibland är otydlig för kårerna och att något måste göras för att minska
presidiets arbetsbörda framöver. Därför håller styrelsen i dagsläget på med en
utredning om presidiets arbetsuppgifter och arbetsbörda som kommer att komma upp
för diskussion på ett ting senare under verksamhetsåret.
Emellertid aktualiserad frågan redan nu i samband med valet till universitetskollegiet,
och styrelsen väljer därför att föregripa utredningen och komma med en
rekommendation redan nu.
Styrelsens uppfattning är att det är essentiellt att både LUS ordförande och vice
ordförande får chansen att arbeta med rektorsvalsfrågan. Detta av tre skäl:
-

-

-

Att båda är valda för att arbeta med politiska frågor och det finns en risk att
den presidial som ställs utanför den här tunga frågan istället får
oproportionerligt mycket administration på sitt bord. Arbetar båda med
frågan är det betydligt enklare för presidiet att arbetsfördela mellan sig så att
administration och politik blir med jämnt fördelat.
Att det för presidiet är avlastande om de är två personer som arbetar med en
fråga så att de kan ha varandra som bollplank. Det är sällan någon betydande
tidsvinst i att helt dela upp frågor mellan presidialerna eftersom den tid det tar
för en av presidialerna att själv sätta sig in i och tänka kring en fråga ofta tar
betydligt mer tid än det gör för presidialerna att sätta sig in i en fråga
tillsammans och diskutera den sinsemellan.
Att det allt som oftast dyker upp akuta frågor som LUS presidialerna måste ta
ställning till och lösa. Är de båda inkopplade på de stora politiska frågorna är
det lättare för dem att täcka upp för varandra när det händer.
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Det kommer att finnas två plattformar att arbeta med rektorsvalet, beredningsgruppen
inom universitetsstyrelsen och universitetskollegiet. LUS har redan fått ett muntligt
löfte om att LUS ordförande ska få ingå i beredningsgruppen inom
universitetesstyrelsen. Den plattform som då återstår för LUS vice ordförande att
agera från är då universitetskollegiet. Styrelsens uppfattning är att det bästa för LUS
presidiums arbetsmiljö är om både ordföranden och vice ordföranden får en chans att
ingå i universitetskollegiet. Är det inte kårernas önskan att upplåta två av de
gemensamma platserna till LUS presidium är styrelsens uppfattning att LUS vice
ordförande ska få chansen att ingå i universitetskollegiet framför LUS ordförande.
Detta då ordföranden redan har en plattform att verka från i fråga om rektorsvalet och
det dessutom är svårare för LUS vice ordförande än det är för LUS ordförande att
komma in i de politiska frågorna utan en formell plattform då det i många forum
förutsätts att det är ordföranden och inte vice ordföranden som deltar.
Styrelsen rekommenderar därför tinget att i första hand välja Edward Linderoth-Olson
och Clara Lundblad till Universitetskollegiet eller i andra hand välja Edward
Linderoth-Olson till Universitetskollegiet.

För styrelsen,

Tora Törnquist,
Styrelseledamot
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