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Sammanfattning
Föjande dokument avser att beskriva och förtydliga arbetsgången
i etthundrafemtioårsfirandet av studentinflytandet på Lunds Universitet.
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Inledning

Lunds Studentkår konstituerades officiellt den 16 maj 1867 och har sedan dess
representerat studenter gentemot universitetet. Sedan 1995 har LUS Lunds
Universitets Studentkårer utgjort majoriteten, och till sist all, representation
mot universitetet centralt.
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Syfte

Att uppmärksamma studentdemokratin och vad den tillfört inte bara den
enskilde studenten och lärosätet men även landet i stort.
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Struktur

Jubileumsfirandets organisation bör sturuktureras upp med en styrgrupp som
koordinerar arbetet bland flera projektgrupper med specifika mål.

3.1

Styrgruppen

Gruppen vars främsta syfte är att säkerställa att firandet genomförs bör bestå
av följande personer:
• Projektledaren som vald av LUS (Lunds Universitets Studentkårers)
ting att ansvara för genomförandet av 150 årsfirandet. Denne bör även
vara sammankallande för styrgruppen.
• Representant från LUS antingen en Presidial eller styrelseledamot
• Senior som kan representera KK (KårinskpektorsKollegiet)
• 350-årsrepresentant är någon som sitter med i ett ”350-organ”vilket
kan komma firandet till gagn.
• Marknadsföringsansvarig kan ansvara för att firandet marknadsförs
på ett bra sätt. Bör vara duktig på grafisk design.
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• x antal övriga ledamöter vars uppgifter kan variera, dessa kan tillsättas
av styrgruppen.
Ständigt adjungerade till mötena är alla projektgruppsordförande samt kårordförande.
Styrgruppen ansvarar även för tillsättning av projektsledare.

3.2

Projektgrupper

Projektgrupperna ska utforma den verkställande delen av firandet genom att
ansvara för enskilda projekt. Följande projektgrupper bör skapas:
3.2.1

Fest-/Balkommitté

Ska se till att det genomförs en fest eller bal den 16:e alternativt den 18:e
maj 2017. Initiellt bör kommittén utgöras av följande ledamöter:
• General som sammankallar möten med kommittén och är ytterst ansvarig för att festen genomförs. Generalen är även ansvarig för all form
av bokning och kontakt med organisationer el.dyl.
• Kassör vars uppgift är att göra och hålla upp en budget för firandet.
• Kvartersmästare som ser till att alla förbrukningsvaror och förfriskningar
införskaffas och passar till evenemanget.
• Övermarskalk samordnar alla som skall jobba på festen.
• Marknadsföringsansvarig vars uppgift är att marknadsföra evenemanget så att alla vet att det händer.
Utformningen och priset på tillställnigen skall vara inkluderande och tillgängligt
för alla studenter.
3.2.2

Föreläsningskommitté

Tanken bakom dena grupp är att ordna en dag av föreläsningar av en inspirerande karaktär som kan falla i intresse för studenterna. Ämnen samt utformning finns det tankar på. Men syftet med kommittén är att förverkliga detta.
Meningen är även att kunna högtidighålla firandet utan att det nödväntigtvis
måste vara en fest. Gruppen bör bestå av:
• Ordförande som är sammankallande för kommittén och är ansvarig
för projektets genomförande.
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• x antal ledamöter vars uppgifter kan variera från ämnesindelning till
lokalbokning m.m.
Arbetet kan även leda till en konferens för övriga svenska kårer att besöka
etc.

3.3

Andra projekt

De tidigare nämnda kommittéerna kräver inga större förutsättningar och kan
påbörja sitt arbete i stort sett efter att de konstituerats och blivit valda. Men
det finns tankar på projektgrupper som kräver vissa förutsättningar. Förslag
på dessa är:
3.3.1

Jubiléumsbok

En bok är tidlös och ett klassiskt sätt för framtida generationer att kunna få
en inblick i hur 150 år högtidlighölls. Boken skall antingen släppas innan eller
efter firandet (se utformning av karnevalsboken). Om Universitetets arkivarie
hade velat sitta med i arbetet hade detta varit väldigt förelaktigt.
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