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- Missiv: Internremiss Lunds universitets studentkårers reglemente
Tilläggsförslag
Rad 61: ett tillägg om alkoholutbildning jämte hälsningsgillet.
Rad 96: Inte samstämmigt med Lillsjödals stadga. LUS ordförande är vice ordförande i stiftelsen,
LUS vice är kassör och ingår utöver de två representanterna.
Rad 307: Idag är alla studentorganisationerna (utöver kårerna) med i CHSK och deltar som
ledamöter. Förslagsvis så fortsätter det på detta vis och därmed kan slippa de problem som finns
kopplade till splittringen inom AFKKLUS och satsa på en enhetlig organisation. Så som
studentorganisationerna där uppe verkar vilja göra. Iom detta tilläggsförslaget så borde även KKs
och AFs presidium vara lika självklara som LUS presidium under rad 299.
Rad 338: Det heter nuförtiden Öresundsstudier och inte Danmarksstudier.
Rad 342: Sydostasienstudier ska bytas ut till Sydöstasienstudier.
Rad 343: Centrum för öst och sydöstasienstudier har inga doktorander. Därmed är det onödigt
att valet ska ske i samråd med LDK.
Rad 355: Hela det stycket är konstigt då det gör ett undantag för en centrumbildning. Antingen är
det precis som alla andra centrum eller så sker allt via LUS. Denna punkt kommer behövas att ses
över beroende på vilken fakultet CIRCLE kommer bli accepterad till efter deras uttåg från USV.
Till dess så är detta en konstig punkt som jag kommer lyfta om den inte ändras på tinget till
diskussion då den påverkar valberedningens verksamhet.
Frågeställningar
Rad 322: Text verkar ha försvunnit. Antar att denna del handla rom att ordf i CHSK är
sammankallande och möte ska ske minst en gång per månad under perioden 15/8-15/6.
Rad 323: En rubrik om valförfarande. Jag anser att CHSK ska få arbeta fram vilka de vill ha som
representanter på sina centrala positioner. Ex så som redaktörsvalet genomförs i Lundagård. Att
det bildas en arbetsgrupp inom ”styrelsen”/Styrgruppen som lägger fram ett förslag till LUS ting.
Samt att de posterna är, likt stiftelserna på LUS, på kalenderår och inte brutet kalenderår då alla
studentorganisationerna kring CH verkar på denna period. Det är varje termin strul med att avgå
och fyllnadsvälja representanter, och detta vore en gordisk lösning på ett administrativt problem
som har en större irritationsfaktor för studenterna på CH än vad det egentligen innebär i
ansträngning.
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