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Motion: LUS arbete med Studentlundsappen
Tillsammans med Akademiska Föreningen och Kuratorskollegiet äskar LUS
varje år pengar från Lunds universitet för det så kallade “Studentlivspaketet”. I
det senaste äskandet angavs att pengar skulle användas till en hemsida ergo
www.studentlund.se, Studentlivsparlören - en pamflett som beskriver
studentlivets bredd samt till en app. Sammantaget äskades det 2017 40.000
kronor för detta syfte men totalt förvaltas i dagsläget 300.000 kronor av
Akademiska Föreningen som samlats över året för ändamålet. De pengar som är
kvar vid årsskiftet kommer att lämnas tillbaka till universitetet och därmed
brinna inne för studentlivet varför denna handling skrivs.
Bakgrund
LUS ordförande 2016/2017 behandlade de här frågorna inkonsekvent då han å
ena sidan accepterade att pengar skulle finansiera Studentlunds hemsida medan å
andra sida var mycket noga med att inte kunna fortsätta låta pengarna gå till
avsatt ändamål - en Studentlundsapp, på grund av att LUS skulle representera
alla medlemskårer och i dagsläget är alla utom Teknologkåren vid LTH och
Lunds Doktorandkår avtalsslutande parter i Studentlund. På samma sätt så
tillstyrkte LUS ordförande att äskade medel skulle gå till att finansiera den
Studentlundsgemensamma Studentlundskoordinatorn som arbetar med att samla
och koordinera Studentlunds kommunikation internt och externt samt med att
samla de avtalsslutande organisationerna till möten och diskussionsforum.
Samhällsvetarkåren, Corpus Medicum, LundaEkonomerna, Lunds naturvetarkår
och Juridiska föreningen tillsammans med de andra Studentlundsanslutna
kårerna finner det obetänksamt av LUS att gå miste om medel som skulle gynna
en stor majoritet av sina medlemskårer och nästan 25.000 anslutna studenter
som universitetet avsatt för att gagna Studentlund och studentlivet. Samtidigt
kan man sia om att universitetets vilja att fortsatt stödja sådan verksamhet
minskar om det visar sig att studenterna inte är kapabla att genomföra den
verksamhet som frågats efter medel till. Eller ens komma överens om något så
trivialt som en Studentlundsapplikation. Detta är något som vi, som är beroende
av universitetets stöd inte vill spä på.
Studentlundsappen
Gällande det konkreta utseendet för appen så kommer Studentlundsappen inte
bara vara ett kalendarium över vad som händer på nationerna utan också ett
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ställe där studenternas rättigheter i sin utbildning och i sin läro- och studiemiljö
samlas. En lättillgängligt plattform dit studenterna kan vända sig när de stöter på
problem i sin vardag, när de behöver komma i kontakt med sin studentkår eller
när de bara vill ha ett socialt sammanhang. Det kommer visa på bredden och
styrkan i Studentlund och gagna även icke-avtalsslutande parters studenter och
medlemmar.
AFKKLUS anlitade, genom dåvarande Studentlundskoordinator Kewin
Erichsen, i december 2016 Lunicore för att utföra en förstudie och skriva en
projektplan för att bygga appen. Till detta möte då Lunicore anlitades för att
sammanställa projektplanen bifogades av AFKKLUS en kravspecifikation med
tillhörande bilder på appens utförande. Genomgående i dessa bilder används
Studentlunds logga, Studentlunds slogan “Ett medlemskap - hela studentlivet”,
Studentlunds grafiska profil samt presenteras samtliga avtalsslutande
organisationer såväl som Teknologkåren vid LTH och Lunds Doktorandkår. I
evenemangskalendern finns möjligheter för alla studentorganisationer att lägga
till evenemang för marknadsföringssyften och vidare finns det under kårfliken
möjlighet att tillägga studenters rättigheter och dylikt som nämnts ovan.
Avslutning
LUS stadga menar på att beslut i ting inte får missgynna enskild part. Detta anser
motionärerna inte heller att beslutet gör då det är två av LUS nio medlemskårer
som står utanför Studentlund vilka oavsett inkluderas information om i
applikationens senaste prospekt.
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, Corpus Medicum,
LundaEkonomerna, Lunds naturvetarkår och Juridiska föreningen yrkar
att1 LUS Ting godkänner förslaget på app inklusive finansiering
att2 LUS Ting ålägger LUS presidium att före 2017-12-31 återupptar arbetet med
Studentlundsappen tillsammans med AFKKLUS

