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150årsjubileum
Bakgrund
Under föregående verksamhetsår tillsattes en arbetsgrupp för att planera och
anordna firandet av 150år av studentinflytande i samband med universitetets
350årsjubileum. Sedan dess har projektet gått från idéspånande till preliminär
planering till att nu ha ett rätt spikat koncept. I och med att vi närmar oss
datumet och behöver sätta formerna lite fastare behöver vi också från projektets
sida vara säkra på finansieringen. I detta hänseende har vi äskat pengar från
universitetets jubileumsgrupp (se bilaga 8b), som vi sedan ser ska kompletteras
med pengarna i LUS jubileumsfond som är menade att främst täcka middagen
på kvällen. I äskandet kan ni se hur symposierna är planerade, till detta kommer
också en konsert innan middagen av studenter från konstnärliga fakulteten samt
en utställning av AFs arkivmuseum. Nedan följer en beskrivning av konceptet
för middagen samt en uppskattning av kostnader. Denna är menad att
kompletteras med en mer detaljerad budget närmare projektets slutfas, men vi
känner att vi redan idag behöver ett klartecken från kårernas sida att använda de
pengar som en beslutade att lägga undan i fonden förra tinget.
Det ska också tilläggas att de pengar som avsätts nedan i främsta hand kommer
att gå till att finansiera symposierna om vi inte skulle få några eller bara få delar
av pengarna vi äskat från 350årsjubileet, samt att de även ska täcka inbjudningar
och övriga kostnader för dagen som helhet.
Middagen
Utgångspunkten för middagen är just att fira det fantastiska engagemang som
finns hos studenterna, det arbete som studenterna genom året har lagt ner för
att förbättra för sina medstudenter och uppmärksamma detta nationellt för att
kanske inspirera till utveckling på andra platser. Som utgångspunkt har vi
därutöver haft en rätt återhållsam syn på hur mycket vi vill ta betalt eller inte ta
betalt för de som vi vill ska komma på middagen. Tanken är här att bjuda in brett
och nationellt utöver de som deltar från lokalt håll, med ordförandena för alla
kårer i Sverige, samt utvalda rektorer från en mängd lärosäten. Vi har även tittat
lite internationellt på studentföreträdare utöver de som kommer delta på
symposierna. Inbjudningslistan kommer dock spikas först på projektets nästa
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möte, och till detta kommer det ju självklart underhållning/tal och allt som hör
en jubileumsmiddag av denna dignitet till! Vi siktar på att utnyttja de 300 platser
vi har möjlighet till i stora salen.
Kostnadsuppskattning 300 sittande exkl underhållning eller annat kringliggande
(se bilaga 8c):
Tre rätters middag
Kaffe
Kandelabrar
Alkohol
Snaps + avec
Bar
Totalt:

122 400
3600
1350
54 000
30 000
9 000
220 350

Tinget beslutar
Att
avsätta 200 000 från LUS jubileumsfond till firandet av 150år
av studentinflytande.
Att
Jubileumsgruppen senast i februari redovisar en detaljerad
lägesbeskrivning samt budget för firandet som helhet.
I tjänsten,
Jack Senften
Vice ordförande
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