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Tider för Val-Ting vt16
Följande enligt LUS Stadga
§5.4 Tidpunkt Valting ska hållas under vårterminen. Om synnerliga skäl
föreligger får presidiet besluta att valting ska hållas vid annat tillfälle.
§9.4.1 Valberedningsordförandes åliggande
Det åligger särskilt valberedningens ordförande
att senast tio veckor före valting sända ut anmodan att nominera till valting till
samtliga studentkårer vid Lunds universitet.

§9.6 Kandidering Rätt att kandidera till valbara poster inom LUS har samtliga
studenter vid Lunds universitet. Kandidatur ska ha inkommit till valberedningen
senast fem veckor före valting samt tre veckor före annat ordinarie
tingssammanträde.
§9.7 Nominering Rätt att nominera till valbara poster inom LUS har samtliga
studenter vid Lunds universitet. Nominering ska ha inkommit till
valberedningen senast fem veckor före valting samt tre veckor före annat
ordinarie tingssammanträde.
§9.8 Protokoll Vid beslut ska beslutsprotokoll enligt §2.3 Beslutsprotokoll föras och
justeras av valberedningsordförande samt en utsedd justerare.
Beslutsprotokollen ska offentliggöras efter justering och det är först då
valberedningens nomineringar är offentliga.
§9.9 Motkandidering Efter offentliggörande av protokoll är det möjligt för
samtliga studenter vid Lunds universitet att motkandidera. Sista datum för
motkandidaturer beslutas av valberedningen i samråd med LUS presidium, dock
ej senare än sex vardagar före tingssammanträdet.
Förslag på tider
Efter diskussion med valberedningens ordförande föreslår presidiet följande
tider för Val-ting:

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 3:e vån. Internpost HS 31
Telefon 070 821 31 17 E-post ordf@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

Bilaga 4.

2 (2)

2015-11-30
Tingsledamöter
Mötespresidium
Övriga för kännedom
Lunds Universitets Studentkårer
Cecilia Skoug
Ordförande

att fastställa val-tingstider enligt följande förslag
Val-Ting 1 (LUS presidium, webbredaktör Lundagård)
Utlysning 4 januari, sista kandidaturdag 8 februari)

Mån 14 mars

Val- Ting 2
Val- Ting 3
(Utlysning 22 februari, sista kandidaturdag 29 mars)

Tis 3 maj
Ons 4 maj

(Val- Ting 4)

Ons 11 maj

I tjänsten,
Cecilia Skoug
Ordförande
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