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Proposition angående LUS Stadga
LUS styrelse har under dagens sammanträde diskuterat det föreliggande förslaget till
stadga och inkomna remissvar, vilket resulterat i följande förslag på ändringar samt
tillstyrkanden alternativt avstyrkanden av remissvar:
att rekommendera tinget att bifalla förslaget med följande föreslagna ändringar:
att på rad 46, efter "en" tillägga: ", beslut får heller ej missgynna en enskild part om det
ej avser uteslutning"
att efter rad 52 infoga punkt 2.1.3 Ordningsfråga med lydelsen "ordningsfråga som
avgörs inom LUS avgörs med enkel majoritet"
att på rad 66 ersätta "ständiga adjungeringar" med "adjungerade"
att på rad 80 ersätta "framställda och yrkanden som inte återtagits" med "framställda
yrkanden som inte återtagits"
att på rad 128 ersätta "SFS" med "LUS"
att på rad 154 ersätta "att fastställa budget" med "att fastställa resultatmål"
att på rad 158-160 ersätta "att utse studeranderepresentanter i universitetsövergripande
samt andra relevanta organ
att förrätta val till LUS interna poster" med "att förrätta fyllnadsval"
att på rad 164 ersätta "sammankallande" med "ansvarig" samt konsekvensändra rad
551, 554, 555 samt erforderliga fall
att på rad 164 tillfoga "definiera deras uppdrag, fastställa tidsram," efter
"fokusgrupper,"
att stryka att-satsen på rad 169
att på rad 221-228 ersätta "sammanträdesledning" med "talmanspresidium" i samtliga
förekommande fall
att stryka rad 233 och 237
att på rad 238 tillägga paragraf 4.9.2 Frånvaro med följande brödtext "vice
mötesordföranden ska då ordinarie mötesordförande inte har möjlighet att fullfölja sin
åtaganden fullgöra dessa. Vice sekreterare skall då ordinarie sekreterare inte har
möjlighet att fullfölja sina åtaganden fullfölja dessa vid det fall valda ej kan leda mötet
har LUS presidium rätt att öppna mötet, och mötet rätt att välja tillförordnad" samt
konsekvent stryka text mellan rad 221-228
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att efter rad 244 tillfoga punkt "LUS personal"
att på rad 246 ersätta "medlemskårs ordförande och vice ordförande" med
"medlemskårs presidium eller motsvarande"
att på rad 254-255 stryka "såvida inte tinget beslutar annorlunda"
att på rad 255-258 ersätta "Frågor som rör enskilds personliga eller ekonomiska
förhållande kan dock, om mötesordförande antar att vederbörande eller någon
närstående lider skada eller men om uppgiften röjs, hållas bakom lyckta dörrar." med
"Mötesordförande eller tinget kan besluta att mötet skall hållas bakom lyckta dörrar
om denne antar att enskild kan lida skada eller men vid frågor som rör enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden om det röjs."
att på rad 327-328 ersätta "Vid valting ska varje mandat representeras av en och endast
en person." med "Ett mandat ska motsvaras av en fysisk person närvarande på
mötet."
att på rad 337 ersätta "arvoderade och anställda" med "LUS personal"
att stryka rad 347
att stryka rad 361
att på rad 365 ersätta "tre" med "två"
att efter 376 tillfoga "LUS personal"
att på rad 378 ersätta "ordförande och vice ordförande" med "presidium eller
motsvarande"
att på rad 390 stryka "vid personval skiljer lotten"
att på rad 399-401 ersätta "Ärenden som inte tagit upp i föredragningslistan till
sammanträdet får inte avgöras vid det aktuella sammanträdet som någon ledamot
motsätter sig." med "Ärenden som inte upptagits på föredragningslista till
styrelsesammanträden får inte behandlas om inte styrelsen så beslutar att göra."
att på rad 418 efter "kan" infoga ", med hänsyn till aktuell lagstiftning,"
att orden "sin verksamhet" ersätts med "den del av verksamheten som inte berör det
redaktionella innehållet"
att på rad 438-439 ersätta "Ordförandekollegiet består av en representant från vardera
medlemskår." med "Ordförandekollegiets ledamöter utses enligt paragraf 3.3
Medlemskårers skyldigheter. Medlemskårer äger rätt att entlediga och fyllnadsvälja
ordförandekollegiets ledamöter."
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att stryka rad 442
att på rad 446 ersätta "befogenheter" med "politiska befogenheter samt att genomföra
val"
att på rad 500 efter "kandiderar till" infoga "eller innehar post inom LUS
ordförandekollegium,"
att på rad 538-539 ersätta "motkandidatur ska ha inkommit till LUS presidium senast
sex vardagar före tingssammanträdet" med "sista datum för motkandidatur beslutas av
valberedningen i samråd med LUS presidium, dock ej senare än sex vardagar före
tingssammanträdet"
att på rad 562 infoga "icke redaktionella" efter "sin"
att på rad 562 ersätta "tinget" med "LUS styrelse"
att efter 577 infoga "ansvara för arbetsledning av tidningen Lundagårds redaktörer"
att på rad 570 efter "ledamöter" infoga "varav Lundagårds redaktion har exklusiv
nomineringsrätt till två av de övriga sex posterna
att efter 577 infoga "11.5 Lundagårds valberedning; 11.5.1 Sammansättning
Lundagårds styrgrupp exlusive redaktörerna samt övriga enligt beslut av styrgruppen.
Styrgruppen får ej besluta att redaktörer får ingå i valberedningen."
att stryka 577 "att utgöra valberedning inför valet av redaktörer"
att på rad 615-616 stryka "samt hörande av ordförandekollegiet"
att stryka paragraf 16.2
att ersätta paragraf 17.2 med "17.2 Stadgetolkning Tolkningsföreträde av stadga
tillkommer i fallande ordning:
Tinget
LUS ordförande."
Följande ändringsförslag har inkommit till styrelsen:
att ersätta "sin verksamhet" ersätts med "den del av verksamheten som inte berör det
redaktionella innehållet"
styrelsen föreslår avslag
att lägga till ", varav Lundagårds redaktion har exklusiv nomineringsrätt till två av
platserna"
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styrelsen föreslår bifall
att lägga till "förslag på resultatmål, förslag på presstöd samt" i att-sats 1 mellan
"avlägga" och "strategisk utveckling"
styrelsen föreslår bifall
att lägga till "löpande uppföljning, revidering och " i att-sats 2 mellan "ansvara för"
och "strategisk utveckling"
styrelsen föreslår bifall
att lägga till "inom av tinget beslutat resultatmål" i att-sats 2 efter "tidningens
ekonomi"
styrelsen föreslår bifall
att lägga till en ny att-sats som lyder "att: löpande informera LUS styrelse och ting om
Lundagårds ekonomi samt"
styrelsen föreslår bifall
att ersätta "får... längre än ett år" med "är två verksamhetsår"
styrelsen föreslår avslag
att på rad 457 ersätta "fem" med "tre"
styrelsen föreslår bifall
att genomföra erforderliga nödvändiga ändringar såsom stavning, grammatik och
numrering
Clara Lundblad reserverar sig mot att på rad 254-255 stryka "såvida inte tinget beslutar
annorlunda"

För LUS styrelse,

Edward Linderoth-Olson
Vice ordförande
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