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Konkretisering av Interna frågor i Verksamhetsplanen 16/17
Att verka för att icke-svensktalande ska ha förutsättningar att söka
förtroendeposter via LUS
Styrelsen anser att denna punkt är tvådelad. Dels handlar det om att påverka
universitetet till att förenkla för samtliga studenter att vara
studentrepresentanter, dels handlar det om vårt interna arbete för att förenkla
för icke-svensktalande att söka poster. Styrelsen anser att den första delen består
av löpande arbete utfört av presidiet och kommer därför fokusera på den andra
delen.
Den delen kan, aningen lättvindigt måhända, konkretiseras till översättning.
Styrelsen saknar en samlad hållning kring engelsk översättning av material
producerat på LUS. En sådan hållning bör tas fram i form av riktlinjer för
översättning.
Dessutom bör man redan innan dessa riktlinjer är framtagna börja arbetet med
att översätta postregistret till engelska för att vid ansökan underlätta för ickesvensktalande studenter som vill ta del av information om uppdrag på LUS.
Således ska styrelsen under året se till
…att presidiets löpande arbete med att undersöka och förbättra ickesvensktalande studentrepresentanters möjlighet att vara verksamma i
universitetscentrala organ fortsätter.
…att det tas fram en riktlinje för översättning som exempelvis tydligt talar
om vilka styrdokument, uttalanden, möten och handlingar som ska
vara/finnas på engelska.
…att översätta postregistret samt verka för att utlysningen av uppdrag på
LUS görs på engelska.
Att verka för att studentrepresentanter på central- och fakultetsnivå får en
bättre grund att stå på för att kunna representera den gemensamma
studentrösten
Detta handlar huvudsakligen om att få tillstånd ett kontinuerligt arbete med att
stödja studentrepresentanter. Det anser styrelsen kokar ner till två delar: Att
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studentrepresentanter har den information de behöver för att bedriva sitt
uppdrag, samt att studenter känner sig delaktiga i LUS verksamhet för att ha
inspirationen att fortsätta sina ideella uppdrag.
Den konkreta informationen tror styrelsen kan hanteras genom att LUS tar fram
en studentrepresentantshandbok som kan delas ut till alla nya
studentrepresentanter. Denna bok bör innehålla en översikt över hur
universitetet är uppbyggt men också över hur LUS som organisation fungerar,
den ska dock vara i överskådligt format och inte för lång utan fokusera på de
viktigaste första punkterna för en studentrepresentant. Arbetet med att ta fram
en sådan bok kommer inte vara ett enkelt projekt och styrelsen tror att en första
leverabel bör kunna vara på plats först under nästa verksamhetsår.
Den andra, minst lika viktiga delen, är ett mer kontinuerligt arbete. Styrelsen tror
att strukturer för exempelvis nyhetsbrev och sociala sammanhang bör befästas
och bli naturliga delar av den dagliga verksamheten. I detta arbete ligger även att
synliggöra det representanter som arbetar för LUS både internt och externt.
Slutligen
vill
även
styrelsen
arbeta
fram
en
modell
för
studentrepresentantsnätverk inom ramen för LUS organisation. Här vill
styrelsen ta fram ett koncept och därefter pilottesta det under sen höst och
vinter, för att slutligen utvärdera inför nästa verksamhetsår.
Således ska styrelsen under året se till
…att det läggs en två-årig plan på hur en studentrepresentantshandbok ska
tas fram, samt påbörja arbetet med den.
…att skicka ut nyhetsbrev kontinuerligt skickas ut till samtliga
studentrepresentanter.
…att samtliga studentrepresentanter får LUS-pins.
…att det arrangeras minst två afterwork:s för studentrepresentanter i LUS.
…att i samband med valperioder genomföra en marknadsföringskampanj
för studentrepresentantsuppdrag.
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…att det skapas en modell för hur studentrepresentantsnätverk kan fungera
i LUS samt pilottesta och utvärdera denna modell för
Lärarförslagsnämndsrepresentanter.
Att verka för en långsiktigt hållbar ekonomisk administration
Som verksamhetsplanen säger är det hög tid att vår ekonomiska administration
ses över. Egentligen är denna uppgift mycket enkel och kräver lite researcharbete och ett beslut.
Således ska styrelsen under året se till
…att se över de alternativ som finns till nuvarande
ekonomihanteringslösning, utvärdera dem och exekvera det hållbaraste.

I tjänsten,
Björn Sanders
Ordförande
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