Tre heltidsarvoderade på Lundagård 20152017
Yrkande
att: LUS utlyser tre heltidsarvoderade uppdag som redaktörer för tidningen Lundagård för
verksamhetsperioden 20152017

LUS ting beslutade våren 2014 att minska antalet redaktörer för tidningen Lundagård
kommande verksamhetsperiod från tre till två heltidsarvoderade. De argument som
framfördes handlade om ekonomin. Lundagård hade då under en tid haft en mycket dålig
annonsförsäljning och arbetade med olika alternativ till nya inkomstkällor, vars resultat då inte
var kända ännu. Samtidigt hade LUS stora problem med likviditeten.
Inför beslutet tog Lundagårds styrelse/styrgrupp fram ett omfattande underlag om vilka
konsekvenser en nedskärning skulle innebära för tidningens verksamhet. Utredningen visade
att det finns stora risker att tidningens kvalitet blir sämre, att färre tidningar kommer kunna
ges ut och därmed bli mindre aktuell och relevant för läsarna, sämre arbetsmiljö för
redaktörerna, mindre tid för handledning av ideella medarbetare samt mer arbete för
tidningens ideellt arbetande styrgrupp.
Efter beslutet om nedskärningen har Lundagårds ekonomi stärkts. Annonsförsäljningen sjönk
under 2012 men har sedan dess legat på en stabil nivå. Under höstens första två nummer
har det inte heller märkts något skillnad från förra året vilket tyder på en stabilisering, som
innebär att vi nu kan arbeta uppåt igen. Flera åtgärder för att utveckla webbannonseringen har
vidtagits (både i form av ny hemsida och förändringar i annonsavtalet), papperskvaliteten och
distributionen har förändrats för att sänka kostnaderna. Men det viktigaste är att Lundagård
har inlett ett samarbete med Ung Media och studieförbundet Kulturens.
Lundagårds (preliminära) ekonomiska resultat för 2013/2014 var 56 400 kronor (vilket
redovisades på ägarstämman). Detta resultat kommer av minskad distribution, ökad
annonsförsäljning i slutet av våren och allmän neddragning av mindre utgiftsposter. Utöver
detta kom den första utbetalningen från studieförbundet Kulturens i slutet av september, på
43 400 kronor. Denna utbetalningen gör att budgeten för 2014/2015 nu ligger på just +43 400
kronor, eftersom inga pengar från Kulturens finns i årets budget (siffrorna var så osäkra att vi
valde att inte ha med något alls).
Innan Lundagård fick tre heltidstjänster år 2010 var utbrändhet och sjukskrivningar något som
drabbade flera redaktörer. Då Lunds universitets studentkårer är redaktörernas arbetsgivare
är det viktigt att ha arbetsmiljöfrågan i beaktning vid en diskussion om nedskärningar. En
minskning av antalet heltidsarvoderade med en tredjedel måste därför följas av en
motsvarande minskning av verksamheten, antingen i färre pappersnummer eller i minskad
ambition för webben.
Arbetsmiljöaspekten, den stabiliserade ekonomin och de allvarliga konsekvenserna för
tidningens kvalitet som en nedskärning på antalet redaktörer skulle betyda, anser vi vara goda

argument för att kårerna ska utlysa tre heltidsarvoderade redaktörer för tidningen Lundagård
även kommande mandatperiod.
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