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Budgetramar för LUS resultatenheter, undantaget Tidningen Lundagård
LUS kansli
Då rapporteringen av utredningen om LUS organisations storlek och uppdrag med särskild
beaktning med presidiets nuvarande arbetsbelastning har blivit försenad från Ting 5 till Ting 6
och denna fråga dominerar budgetprocessen för LUS kansli ter det sig för styrelsen i
dagsläget ogörligt att äska budgetramar. Styrelsens utgångspunkt är att resultatenheten
skall ha ett resultat i ungefär samma storleksordning som föregående år.
BoPoolen
BoPoolens uppdrag är, i likhet med LUS kansli, att verkställa sitt uppdrag utifrån en
given ram. Denna ram äskas av universitet och kommun och ligger fast för
innevarande och nästkommande verksamhetsår. Det finns även ett visst ackumulerat
kapital från tidigare år, således yrkar styrelsen att resultatmålet för BoPoolen fastställs
till 0 kr.
Fanborgen
Då fanborgens uppdrag är att medverka vid diverse ceremonier samt att bevara
ceremonier äskar styrelsen att resultatmålet fastställs till det traditionsenliga -5 tkr och
tilldelas ett anslag på 5 tkr
Studentombudet
Studentombudets uppdrag är, i likhet med LUS kansli, att verkställa sitt uppdrag
utifrån en given ram. Denna ram äskas av universitet och ligger fast för
nästkommande verksamhetsår. Det finns även ett visst ackumulerat kapital från
tidigare år men tanken är att detta skall regleras under innevarande verksamhetsår,
således yrkar styrelsen att resultatmålet för Studentombudet fastställs till 0 kr.
Projektenheten
Då projektenheten inte planeras ha någon verksamhet under nästkommande
verksamhetsår föreslås resultatenheten ha ett resultatmål på 0 tkr. Beroende på
Digitala Lärandemiljöerprojektets utveckling under våren kan det dock bli aktuellt att
förlänga projektet in på nästa verksamhetsår, i vilket fall nya siffror måste tas fram.
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