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Svar på motionen: Tillägg i LUS Verksamhetsplan avsnitt internt,
“Organisationsstruktur”
Följande bilaga är ett svar på Samhällsvetarkårens vid Lunds universitet och Lunds
naturvetarkårs gemensamma motion. Detta motionssvar har blivit berett i LUS
styrelse och ska bifogas jämte motionen.
LUS styrelse ser i motionen en ambition att säkerställa att LUS organisation håller sig
uppdaterad med modern föreningspraxis och pekar ut LUS valting som speciellt
sårbart. Det är en ambition som styrelsen delar och hoppas efterlevs också under nästa
verksamhetsår. Därför stöttar vi yrkandet i den andra att-satsen om att se över kravet
på studentkårerna att rapportera in enskilda individer för varje mandat i valting.
Gällande den första att-satsen, om att styrelsen under nästa verksamhetsår bör utreda
såväl organisationens struktur som principerna bakom studentkårernas
mandatfördelning och konsekvenserna av detta, delar inte styrelsen motionärernas syn.
Det är styrelsens åsikt att en så stor översyn av LUS organisation bör föranledas av
mera observation och diskussion innan slutsatser dras om att nuvarande
organisationsformen är så otillfredsställande att de bör utredas grundligt. LUS är en
organisation där olika verksamhetsår möter olika utmaningar. Styrelsen menar att en
utredning om organisationens grundvalar bör motiveras med ett behov som löper
över mer än ett verksamhetsår.
Utöver det anser styrelsen att omfattningen av en sådan utredning är sådan att det
skulle kräva så mycket av styrelsens resurser att minst två av de, av styrelsens tidigare
föreslagna, områden som finns med i verksamhetsplanen för 18/19 skulle behöva
utgå. I ljuset av åsikten att behovet av en så omfattande och resurskrävande utredning
bör vila på en längre observation och vikten av de redan nu föreslagna områdena anser
styrelsen inte att LUS bör prioritera bort några av områdena till förmån för detta.
Med anledning av ovan motivering yrkar LUS styrelse
att tinget lägger till ett avsnitt med namnet “Organisationskultur” i den interna delen
av verksamhetsplanen 18/19 samt bifaller att-satsen om att se över kravet på enskilda
individer för varje mandat i valting.
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att tinget avslår att-satsen om att utreda organisationens struktur, kårernas
mandatfördelning och konsekvenserna av en eventuell förändring där
proportionaliteten samt bredden av åsikter bland studenterna bör värnas.

I tjänsten,
Martin Hansen
Ordförande
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