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Tillförordnande av vice ordförande
Då sjukskrivningen av vår vice ordförande har blivit förlängd och preliminärt är
Linnea åter i tjänsten först i mitten av maj förordar jag att Sebastian Persson
utses av LUS Ting till tillförordnad vice ordförande.
Under den period som har gått har Sebastian Persson vikarierat vilket är planen
även framöver (se styrelsens beslut om presidievikariat). Det har fram till nu inte
funnits något behov av att formellt utse honom till tillförordnad vice ordförande
då inga arbetsuppgifter har krävt det. Nu när vi har kännedom om hur länge
sjukskrivningen sträcker sig finns det dock ett behov av ett tillförordnande.
Detta då det finns åtagande som kräver att någon formellt får träda in i vice
ordförandes ställe. Dessa åtagande är främst ceremoniella men det skulle även
underlätta i andra sammanhang, exempelvis vid eventuella behov av
presidiebeslut eller att kunna hålla styrelsemöten även om undertecknad blir sjuk.
Förslaget är att vi tillförordnar Sebastian fram till och med det att Linnea är åter
i arbete. Jag förordar också att tillförordnandet inte kopplas till arvoderingen
utan att det ses som två separata beslut. Det senare för att det i enlighet med
underlaget som skickades till styrelsen om vikariat med största sannolikhet
kommer finnas ett initialt behov av att Sebastian och Linnea arbetar parallellt
med varandra när Linnea är åter i arbete.
Förslag
Tinget föreslås besluta
att

utse Sebastian Persson till tillförordnad vice ordförande för
Lunds universitets studentkårer från dagsdato tills det att Linnea
Jacobsson är åter i tjänsten.

I tjänsten,
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