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Inkomna remissvar LUS reglemente i mejlform
Inledning
Nedan följer de avlagda remissvar på LUS reglemente som inkommit i mejlform
och inte i dokument-/pdf-form.
Lundagårds styrgrupp vill inkomma med följande synpunkter och förslag
på förändringar
1. Skrivning om det redaktionella oberoendet saknas. Förslag att lyfta in följande
skrivning från nuvarande reglemente:
Att: ”Tidningen Lundagårds självständighet är viktig för organisationen. Varken
LUS styrelse eller tidningens styrelse äger rätt att påverka det redaktionella
innehållet.” skrivs in efter ”tidningen distribueras till” i mitten av stycket §5.1

2. Skrivning om att Lundagård ska finnas på engelska saknas. Förslag att lyfta in
följande skrivning från nuvarande reglemente:
Att: ”Tidningen ska eftersträva att publicera för internationella studenter viktiga
texter på engelska” skrivs in i slutet av stycket §5.1

3. I nuvarande reglemente finns en skrivning om att kårerna ser Lundagård som
sin naturliga kommunikationsväg till studenterna. Så är det kanske inte riktigt
längre, men en skrivning om att god kontakt mellan kårerna och redaktionen är
viktig. Det kan skrivas in under både medlemskårernas åligganden och
redaktörernas. Förslag:
Att: ”Upprätthålla gott informationsutbyte med studentkårerna och LUS i syfte
att nå ut till samtliga studenter vid Lunds universitet med information och aktuell
debatt om studentlivet och studentrelaterade frågor”, skrivs in under §5.4
”Redaktörernas (...) åligganden”

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 3:e vån. Internpost HS 31
Telefon 070 821 31 19 E-post v.ordf@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

PM – Bilaga 11c

2 (4)

2014-11-03
Styrelsen
Övriga för kännedom

Lunds Universitets Studentkårer
Sebastian Persson
Vice ordförande

Att: ”Upprätthålla gott informationsutbyte med redaktionen i syfte att nå ut till
samtliga studenter vid Lunds universitet med information och aktuell debatt om
studentlivet och studentrelaterade frågor”, skrivs in under §5.9
”Medlemskårernas åligganden”
4. I dagsläget är det mer realistiskt att säga att annonser och universitetets
prenumerationer ska finansiera verksamheten, även om skrivningen som den är
föreslagen är direkt från förra reglementet. Förslag:
Att: ”annons- och prenumerationsintäkterna” ersätter ”annonsintäkterna” i
slutet av stycke §5.8
Revisorn vill inkomma med följande synpunkter och förslag på
förändringar
1. Representation i Lillsjödal
2.1, 4.2
Eftersom ni vill ändra LUS representation, vilket innebär en ändring i Stiftelsens
stadga 6, bör ni kontrollera med Länsstyrelsen hur ni sedan ska gå tillväga.
Om jag inte missminner mig så måste alla förändringar av en stiftelsestadga
godkännas av Kammarkollegiet, vilka tar ut en avgift i storleksordningen 5000
kr för varje prövning.

2. Representation i Kredikassan
4.3
Enligt stiftelsens stadga 6 framgår att två av de representanter som tinget utser
ska tillsättas om lott på udda respektive jämnt år. För tydlighets skull bör detta
framgå i reglementet.

3. Representation i BoPoolens styrgrupp.
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7.3

Det kan vara en idé att likt Lillsjödal och Kreditkassan utse en representant ifrån
styrelsen att sitta med i styrgruppen. Bara en idé, har inte tänkt vidare på
konsekvenserna av en sådan förändring.

4. Tom klausul
9.4
Det ekar tomt under den här rubriken.

5. Borttagande av nuvarande reglementets 4.1
Jag ser poängen med LUS reglemente inte ska utgöra ett uppslagsverk över vilka
studentorganisationer som existerar. Däremot finns det en poäng att behålla
listningen i någon form. Lämpligen kan styrelsen undersöka möjligheten att
inrätta en policy eller föreskrift bestående av en enkel listning av
samarbetspartners (men skippa i så fall all beskrivning av organisationerna), ifall
tinget väljer att plocka bort den här stycket.

6. Borttagande av nuvarande reglementets 4.2
Det innebär en ganska stor skillnad att ta bort dessa punkter från reglementet.

7. Redaktionella ändringar
Det finns två st 9.3
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8. Typos
4.5 "kallender år" -> "kallenderår"
6.1 "led" -> "leda"
8.1 "representera" -> "representerar"
8.4 "rapporter" -> "rapportera"
Övriga inkomna yttrande i mejlform
LUS förvaltar ej någon stiftelse mig veterligen, må vara huvudman/ ha
delansvar.

I tjänsten,
Sebastian Persson
Vice ordförande
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