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Lägesbeskrivning ”150 år studentinflytande”

På ting 2 2016-11-07 beslöt ting
”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. ”
Bilaga Budget 150år av studentinflytande är den budget som arbetsgruppen gjort
enligt tingsbeslut. Pengar gällande symposiumdelen av dagen är äskade från
universitetets 350års-fond, och det som eventuellt blir över från detta kommer
att gå tillbaka till LU då detta är äskat specifikt för denna del av projektet.
Resterande eventuellt överskott går tillbaka till LUS jubileumsfond.
Budgeten är beräknad med försiktighet genom att ha ”Oförutsedda kostnader”
under samtliga delprojekt samt genom projektet i stort. Totalt är det 23 100 kr
som finns som buffert, varav 5000 kr inom symposiumdelen. Samtliga
delprojektledare är insatta i vilket ekonomiskt utrymme de har att röra sig med.
Det som gör budgeten mest osäker är antalet deltagande gäster, både som
inkomst via 150 kr á gäst, men också hur mycket utgiften för middagen, hyra
och garderob blir. Om det är färre gäster än plats i aulan under konsterten
finns det möjlighet att se över en biljettförsäljning för allmänheten och därmed
en viss inkomst.

Lägesrapport övergripande
Inbjudningar är utskickade till samtliga kårer i Sverige, till samtliga lärosätens
rektorer, till före detta LUS och LS presidier, kårerna i Lunds kårers styrelser,
studentrepresentanter, politiker, LUs ledning och fakulteterna vi LU. Det trillar
in svar och vi hoppas att de som fått inbjudan planerar in och prioriterar detta.
Projektgruppen är fortfarande utan projektledare, ansvaret delas på inom
gruppen.
Lägesrapport: Symposium
Symposierna är på god väg två av tre är helt planerade och vi har moderatorn
bokad. Just nu arbetar vi med att få det sista seminariet på plats och hoppas på
detta inom en snar framtid. Titlarna på symposierna är följande
Aktivister och medbestämmare – studentrörelsen då och nu
Does actions speak louder than words? And vice versa
Students as influencers of democracy
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Lägesrapport: Konsert
Projektgruppen består av Patrik Norrman, Josef Söreke, Dante Hidemark,
Johanna Malmberg, Simon Petersson och Maja Wåhlin.
De har beslutat om att framföra 5-7 nyskrivna instrumentala stycken av
respektive kompositörer som är med i projektgruppen varav ett stycke är en
nyskriven Jubileumsouvertyr.
Musikerna kommer bestå av en mindre orkester på ca 20 personer samt en kör
på ca 10 personer. Kören kommer sjunga ett antal stycken själva, och
sammanlagt väntas totalt ca 45 min musik.
Vi är just nu i rekryteringsprocessen av orkestern, och har stött på problem
genom att universitetets 350-årsjubileum också har konsert med
Musikhögskolans symfoniorkester samma dag, men tidigare, vilket fått många
musiker att tacka nej, men vi är optimistiska och finner lösningar på problemet.
Många bitar börjar falla på plats men än står vi inför ett stort arbete, vilket vi
möter med stor optimism.
Möte mellan 150-gruppen och konsertgruppen kommer ske inom kort.
Lägesrapport: Middagen
Kewin Erichsen och Sofia Bjursåker är ansvariga för den middagen, genom att
planera de mer operativa delarna. De inväntar just nu en närmare uppskattning
om hur många gäster som kommer på middagen för att kunna planera meny,
kvällen och detaljerna mer noggrant. Dialog med Tegnérs är igång.
Möte mellan 150-gruppen och Kewin och Sofia kommer ske inom kort.
Lägesrapport: Övrigt
En dialog och diskussion med både AFs arkiv och AFs konst-utskott är
påbörjad. Detta för att under en längre tid ha en utställning med historisk
tillbakablick på studentinflytandet i Lund i AF-borgen för allmän beskådning
samt extra historisk glans den 20 maj!

Länge leve studentrösten,
Tillie Johansson
Representant i arbetsgruppen ”150 år av studentinflytande”
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