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Skrivelse till LUS Ting från LUS Styrelse
Tinget har uttryckt en önskan om att i samband med diskussioner om antalet
redaktörer på Lundagård få en rapport om LUS ekonomiska situation och uppgifter
om vilka arbetsrättsliga konsekvenser ett eventuellt avslutande av en av
redaktörsposterna i förtid skulle medföra.
LUS har ett kapital om ca 1 200 tkr men ett mycket stort problem med likviditeten
under vinterhalvåret. (Detta med anledning av att LUS sköter all sin fakturering under
vårterminen.) Under förra och pågående verksamhetsår har LUS haft ca 50 000 i likvid
som lägst.
Under detta verksamhetsår kommer även oförbrukade bidrag inom organisationen
behöva infasas.
Dessa infasningar och den prognostiserade förlusten på Lundagård betyder att LUS
kommande verksamhetsår kommer att gå under nollan rent likvidmässigt (med
nuvarande faktureringsmodell, vilken det tyvärr inte finns någon möjlighet att ändra
eftersom bl.a. kårstödet först kan faktureras efter årsredovisningen har kommit.) För
att klara likviden under nästa verksamhetsår skulle därför LUS behöva ett
likviditetslån.
Förutsatt att LUS hittar en möjlighet att ta ett sådant likviditetslån skulle styrelsen vilja
rekommendera tinget att behålla tre redaktörer även under kommande år.
Anledningarna till detta är flera.
Rent ekonomiskt bedömer Styrelsen att LUS kan bära den prognostiserade förlusten i
Lundagård under detta verksamhetsår om Lundagård gör ett nollresultat
nästkommande år (förutsatt likviditetslån) och om tinget inför verksamhetsåret 15/16
väljer att enbart utlysa två redaktörer. De minskade utgifterna skulle då balansera
förlusten för detta verksamhetsår och bidra till att öka upp likviden i organisationen.
LUS skulle även verksamhetsår 15/16 behöva ett likviditetslån.
Parallellt behöver LUS budgetera ett överskott för att återuppbygga den egna
likviditeten. På tinget på måndag kommer kårerna att få en tydlig presentation av hur
likviditeten i organisationen ser ut.
Styrelsens rekommendation grundar sig också på det faktum att Lundagård har en helt
annan ekonomisk uppföljning nu än tidigare och verksamheten har mycket större koll
på både utgifter och intäkter och tydligare har tagit styrning för att minska
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verksamheten i relation till den annonsförsäljning som sker. Det är styrelsens
uppfattning att Lundagård kan göra ett nollresultat under kommande år.
Att behålla tre redaktörer under kommande verksamhetsår skulle också kunna
möjliggöra att Lundagård, Lundagårds styrelse och tinget får en ordentlig möjlighet att
anpassa tidningens verksamhet både organisatoriskt och strategiskt till de nya
personella förutsättningarna.
Till detta skulle styrelsen vilja addera arbetsgrivaraspekterna.
Det finns inga legala hinder för att minska antalet redaktörer till verksamhetsårsskiftet
13/14 – 14/15. Däremot vill styrelsen lyfta fram att det vore oansvarigt att vid ett så
pass sent skede som nu välja att avsluta en av redaktörsposterna i förtid.
-

Inga redaktörer har sökt sommarjobb
Sista ansökningsdag till universitetet är mycket snart
LUS styrelse kan inte se hur processen kring vilken av redaktörerna som
skulle behöva gå skulle gå till.

Till detta vill styrelsen tillägga det är viktigt för LUS som organisation att individer
som blir valda till arbetsuppgifter skall kunna lita på att de får fullgöra mandatperioden
och får en dräglig arbetssituation och kan planera sin tillvaro. Detta känns särskilt
viktigt i relation till det förtroende som organisationen åtnjuter externt och
möjligheten att kunna rekrytera framtida redaktörer.
Sammanfattning
LUS styrelse vill till Tinget, med ovan givna resonemang som bakgrund,
rekommendera Tinget att besluta om att enbart utlysa två redaktörsposter till
mandatpersiodsskiftet 15/16.
Däremot vill styrelsen rekommendera tinget att behålla de tre redaktörerna resterande
mandatperiod, dvs. även under verksamhetsåret 14/15.

I tjänsten,

Clara Lundblad,
Ordförande

Edward Linderoth-Olson
Vice ordförande

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 31
Telefon ordförande 070-821 31 17, Vice ordförande 070-821 31 19
E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

2 (2)

