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Proposition: Förändring i hänskjutning av val i reglementet
Kapitel 10 Hänskjutna val av studentrepresentanter i universitetsgemensamma
centrum i Reglementet stipulerar att LUS har hänskjutit val av
studentrepresentanter i följande centrum med mera till en eller flera kårer:











Trafikflygarhögskolan (TFHS)
Lund universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling
(LUCSUS)
Max-lab styrelsen
Centrum för Öresundsstudier (CORS)
Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier (CMÖS)
Swedish South Asian Studies Network (SASNET)
Centrum för Mellanösterstudier (CMES)
Internationella Miljöinstitutet (IIIEE)
CIRCLE
Nationellt resurscentrum för fysik (NRF).

Max-lab styrelsen har vi inga studentrepresentanter i längre då den beslutas om
på nationell nivå och CORS kommer gå in i den ordinarie fakultetsstrukturen 1
januari 2017.
TFHS, LUCSUS, CMÖS, CMES och IIIEE bedriver alla utbildning där det finns
minst en kår med kårstatus.
NRF, SASNET och CIRCLE kvarstår.
Styrelsen ser ingen anledning till att just dessa tre centrum skulle vara hänskjutna
till någon enskild kår. Centrum och motsvarande där ingen kår har kårstatus bör
anses vara universitetsövergripande och således väljas av LUS.
Däremot bör hänskjutningen av val av studentrepresentanter vid centrum där
minst en kår har kårstatus utföras av den eller de kårerna. Detta bör vara tydligt
i reglementet.
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Därför yrkar styrelsen
att

ändra hela lydelsen av §10.1 till följande
”§10.1 Hänskjutande av val
Val av studentrepresentanter på universitets-gemensamma centrum
där en eller flera kårer äger kårstatus hänskjuts till den eller de
kårer som äger kårstatusen.”

I tjänsten,
Björn Sanders
Ordförande
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