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Inledning
Arbetsgruppen som har arbetat med styrdokument har även gått igenom
stadgan, denna ber vi dock styrelsen att behandla separat från de andra. Detta
gör vi föra att arbetsgruppen föreslår styrelsen att skicka denna direkt till tinget
utan att den har varit på internremiss, detta skulle dock vara ett frånsteg från
det av styrelsen fastställda dokumentet om ”Rutiner för internremiss”. Detta
gör vi på grund av de regleringar som finns kring stadgeändringar. Sen får vi se
hur medlemskårerna väljer att agera, om de känner sig bekväma med att fatta
beslut eller om de vill att det går ut på internremiss.
Redaktionella ändringar har inte kommenterats i dokumentet.
Föreslagna ändringar
Kapitel 2: Den ändringen som eventuellt kan göras i 2.1.1 är att stryka
möjligheten att genomföra slutna omröstningar. Öppna omröstningar ökar
transparensen och skulle öka insynen i det högsta beslutande organet i LUS.
Styrelsen tillstyrker också denna ändringen. Ändringen i 2.1.3 är ett
förtydligande om ordningsfrågans funktion för att tydliggöra hur den används
inom LUS, detta är viktigt då en ordningsfråga avgörs med ett annat
majoritetsförhållande än övriga ärenden görs.
Kapitel 3: Den föreslagna ändringen handlar om att lösa ett praktiskt problem
som handlar om att ledamöterna ska rapporteras in innan möteshandlingarna
går ut.
Kapitel 4: Arbetsgruppen vill tydliggöra tingets åliggande genom att lägga till
flera av tingets stadga arbetsuppgifter även under åliggande så att det blir än
tydligare.
Kapitel 6: Den föreslagna ändringen syftar till att ge alla i styrelsen samma
demokratiska inflytande över styrelsens verksamhet. Arbetsgruppen tycker det
är märkligt att ordförande har utslagsröst när styrelsen är så pass liten som den
är.
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Kapitel 7: Arbetsgruppen har velat tydliggöra OK:s rådgivande funktion än
tydligare så att OK blir ett mer tydligt definierat organ.
Kapitel 10: Bytet från fokusgrupp till projektgrupp handlar om att tydliggöra
vilken roll dessa har. Projektgrupp är också den term som oftast används inom
LUS i dagsläget.
Förslag till beslut
Arbetsgruppen föreslår styrelsen
att

fastställa förslaget på reviderad stadga och skicka det till tinget för
beslut.

I tjänsten,
Sebastian Persson
Tf. vice ordförande
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