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Rutiner för internremisser
LUS organisation har inom sig ett flertal olika verksamheter som i olika grad berörs av
de beslut som LUS styrelse fattar. När LUS styrelse ska fatta beslut är det viktigt att
LUS styrelse beaktar i vilken utsträckning de närliggande verksamheterna behöver
inkluderas eller informeras. De verksamheter som bör beaktas i denna process är dels
de övriga verksamheter som finns inom organisationen samt de stiftelser som är knutna
till LUS verksamhet.
De övriga verksamheterna inom organisationen är:




BoPoolen,
Studentombudet samt
Tidningen Lundagård.

De stiftelserna som är knutna till LUS verksamhet är:




Stiftelsen Lunds studenters friluftsgård (Lillsjödal),
Lunds Studentkårs Kreditkassa samt
Lunds Studentkårs Daghem för barn.

Utöver dessa verksamheter bör även Lunds studentkårers karneval.
När LUS styrelse fattar beslut ska följande bedömas: vilka av ovanstående kategorier
som är berörda samt om de är berörda, huruvida de ska informeras eller beredas
möjlighet att yttra sig innan beslutet fattas.

Remiss för yttrande
LUS styrelse ska i samband med beslut som påverkar arbetet inom resultatenheter,
stiftelser eller karnevalen, alltid ge instanserna möjlighet att yttra sig innan beslut i ett
remissförfarande. Instanserna ges i normalfallet 2 veckor på sig att svara på remiss.
Dock kan svarstid variera beroende på tyngd och skyndsamhet. Remiss för yttrande får
ej skickas under juli månad.

Information
LUS styrelse ska i samband med beslut som påverkar arbetet inom resultatenhet LUS
kansli informera övriga instanser i den mån de anses behöva känna till beslutet. Detta
ska göras skyndsamt efter det att beslut är fattat.
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Medlemskårer
LUS medlemskårer ska involveras vid förändringar som antingen påverkar deras roll i
organisationen eller om styrelsen bedömer att förändringarna är av sådan dignitet och
karaktär att medlemskårerna bör involveras. En sådan bedömning bör, likt med
verksamheterna nämnda ovan, ska ske från fall till fall.
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