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Sammanställning av remissvar
Policy för ekonomiska rutiner på LUS
CM1 – ”i 1.1 ersätta ”vid personliga utlägg måste kvitto redovisas på stipulerat vis
samt ska inköpet stamma från verksamhet som bedrivs av LUS.” med ”vid personliga
utlägg måste kvitto redovisas på stipulerat vis. Samtliga inköp ska stamma från
verksamhet som bedrivs av LUS”.
TLTH1 – i 1.1 ersätter ”stipulerat vis samt så ska inköpet stamma från” med
”stipulerat vis inköpet ska stamma från”.
TLTH2 – i 1.1 ersätta ”stipulerat” med ”stadgat”.
JF1 – i 1.3 ersätta ”vid transport ska priset beaktas och billigaste alternativet
eftersträvas, det samma gäller för boende” med ”vid transport och boende ska pris
beaktas och det billigaste alternativet eftersträvas. Även resetid och hållbarhet är
faktorer som ska beaktas”.
JF2 – i 1.5 ersätta ”LUS betalar inte av beloppet på krediten i de fall då
kreditkortsinnehavaren inte kan göra det sannolikt att eventuell förlust av kvitto inte
beror på oaktsam kvittohantering.” med ”i del fall det skett förlust av kvitto betalar
LUS endast av beloppet på krediten om kreditkortsinnehavaren har gjort det sannolikt
att kvittoförlusten inte beror på oaktsam kvittohantering. Kortinnehavaren ska även
ha gjort en rimlig ansträngning för att få ut kopia på kvittot där köpet gjordes.”.
TLTH3 – i 2.1 stryka ”i budgeten för LUS kansli fastställs ett belopp för extern
representation som presidiet disponerar för olika typer av representation. Detta kan till
exempel vara kår- och nationshögtider.”
TLTH4 – i 2.2 stryka ordet ”bra” så att ordföljden blir ”följande kostnader är
riktvärden”.
LEK1 – i 4.2 lägga till en rad om minimal risk.
Reglementet
TLTH5 – i 1.2 ersätta ”saker”” med ”sådant”.
TLTH6 – i 3.1 stryka ”dagliga”.
TLTH7 – i 4.2 stryka ”ett”.
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TLTH8 – i 4.3 lägga till ”samt en representant utsedd från LUS stryelse”.
LDG1 – i 5.1 ersätta ”Lundagårds uppgift är ett granska Lunds universitets
verksamhet samt att bevaka händelser och skeende av vikt för studenten på såväl
lokal, nationell och internationell nivå. Dessutom har Lundagård till uppgift att
granska studentkårernas, studentnationernas, Akademiska Föreningens och övriga
studentföreningar vid Lunds universitets verksamhet.” med ”Lundagårds uppgift är att
granska Lunds universitet, studentkårernas, Akademiska Föreningens, LUS,
studentnationernas samt övriga studentföreningars verksamhet. Dessutom har
Lundagård till uppgift att bevaka händelser och skeende av vikt för studenten på såväl
lokal, nationell och internationell nivå.”
LDG2 – i 5.1 ersätta ”dessutom” med ”och” eller ”eller”.
TLTH9 – i 5.6 ersätta ordet ”tumma” med ”försämra” alternativt ”försvaga”.
TLTH10 – i 7.3 ersätta ”LUS presidium” med ”en från LUS presidium”.
TLTH11 – i 10.1 lägga till ”Lunds doktorandkår” där de inte redan är med.
TLTH12 – i 10.1 tredje punkten lägga till ”Teknologkåren vid LTH”.
TLTH13 – i 10.1 åttonde punkten lägga till ”Lunds doktorandkår”.
TLTH14 – genomgående i reglementet ändra från ”studentrepresentant” till
”studeranderepresentant”.
Rutiner för internremiss
TLTH15 – i avsnittet Medlemskår ändra så att det är berörda parter som gör
bedömningen av huruvida internremiss behövs eller inte.

I styrelsens tjänst,
Björn Sanders
Ordförande
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