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Teknologkåren har genom åren ofta hamnat i konflikt med LUS om hur mandatfördelningen
inför valting ska se ut då det rått delande meningar om hur vi ska räkna på antalet studenter.
Hela frågan i denna motion rör stadgans § 5.3 Mandatfördelning. De två frågor som behandlas i
motionen är:
1. Vad räknas in i ”helårsstudenter” i lydelsen som gäller?
2. Vid vilken tidpunkt ska vi mäta antalet studenter vi representerar och varifrån ska
siffrorna hämtas?

I den första frågan anser vi att det som bör räknas är helårsstudenter (HST) för utbildning på
grund- och avancerad nivå samt helårsekvivalenter (HÅE) för utbildning på forskarnivå. Den
uppdelningen har LUS gjort när de tilldelat mandat under verksamhetsåret 16/17 inför de
valting vi haft. I vår mening är det också det mest rättvisa sättet för att inkludera
forskarstuderande. Frågan rör framföralllt LDK samt TLTH och vi föreslår en omskrivning
som tydliggör att både HST och HÅE räknas.
Tittar vi på den andra frågan så finns i vår mening ett antal för olika förslag där LUS inför
varje valting räknar vi antingen
1. Antal HST/HÅE under föregående kalenderår
= Valting HT16 tas siffror för hela året 2015
= Valting VT17 tas siffror för hela året 2016
2. Antal HST/HÅE under senast avslutat kalenderår före verksamhetsårets start
= Valting HT16 tas siffror för hela året 2015
= Valting VT17 tas siffror för hela året 2015
3. Antal HST/HÅE under föregående läsår
= Valting HT16 tas siffror för hela läsåret 2015/2016
= Valting VT17 tas siffror för hela läsåret 2015/2016
4. Antal HST/HÅE under föregående termin gånger två
= Valting HT16 tas siffror för vårterminen 2016 och dubbleras
= Valting VT17 tas siffror gör höstterminen 2016 och dubbleras
Varje förslag har sina för- och nackdelar. Vi har fokuserat på transparens och enkelheten ur
administrationssynpunkt.
Samtliga förslag utom 1 och 2 kräver att någon sorts administrativ avdelning på LU eller
fakulteterna kontaktas för att siffrorna ska kunna plockas ut. Det gör det svårt för
medlemskårerna att själva kunna kontrollera sina egna eller andras siffror om LUS ska plocka
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fram dem. Det gör det även svårt för LUS presidium att få fram siffrorna på ett snabbt och
enkelt sätt då en tredje part ofta medför ledtider.
Siffrorna i förslag 1 och 2 hämtas med fördel ur Lunds universitets årsredovisning (vilket
också är det man gjort de senaste 3 åren). Det som skiljer förslag 1 och 2 åt är att i förslag 1
kan mandatfördelningen skilja sig mellan vårtermin och hösttermin då siffrorna hämtas ur
olika årsredovisningar. I förslag 2 används samma årsredovisning under hela
verksamhetsåret.
Vi tycker att förslag 2 är det bästa alternativet med följande motiveringar:



Det är lätt för alla, såväl medlemskårer som externa parter, att granska siffrorna om de
hämtas ur årsredovisningen från Lunds universitet.
Det är samma mandatfördelning under hela verksamhetsåret. Eftersom vi kan ha
valting under både vår och höst undviker vi förvirring om vilka siffror det är som
gäller under sitt eget verksamhetsår, både hos kårerna och hos LUS.

Teknologkåren yrkar därför
att

i stadgan, § 5.3 Mandatfördelning, göra ändringar enligt följande:
Mandaten i valtinget fördelas enligt en proportionell viktning där varje medlemskår
erhåller ett mandat för varje påbörjat tusental helårsstudenter helårsstuderande
som ingår i kårens verksamhetsområde enligt beslut om ställning som studentkår
vid Lunds Universitet.
Med helårsstuderande menas här helårsstudenter för utbildning på grund- och
avancerad nivå samt helårsekvivalenter för utbildning på forskarnivå.
Sålunda ger 1-1000 helårsstudenter helårsstuderande ett (1) mandat, 1001-2000
helårsstudenter helårsstuderande två (2) mandat, 2001-3000 helårsstudenter
helårsstuderande tre (3) mandat och så vidare.
Siffrorna för mandatfördelningen hämtas ur den senaste årsredovisningen från
Lunds universitet före starten av LUS innevarande verksamhetsår.
Ett mandat ska motsvaras av en fysisk person närvarande på mötet.

Teknologkårens styrelse, genom
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