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Svar på motionen: Förändringar i valberedningens arbete Budgetpost för valberedningen, Tackverksamhet, Utlysning av tider
för valting och Hearing
Följande bilaga är ett svar på LUS Valberednings ordförande och LUS valberednings
motion. Detta motionssvar har blivit berett i LUS styrelse och ska bifogas jämte
motionen.
Medan motionen innehåller flera intressanta reflektioner är en del av innehållet inte
formulerade förslag. Då definitionen av en motion är ett förslag i en beslutande
församling har styrelsen valt att bara yttra sig om de delar av underlaget som också
innehåller ett yrkande. Detta omfattar avsnitt A, B, E och G.

A) Budgetpost för valberedning
LUS styrelse delar uppfattningen att kostnader som uppstår i samband med arbete
inom ramen för valberedningen givetvis ska bekostas av organisationen. Även om
möteskostnader och projektmedel för t.ex. utbildningsinsatser redan finns i nuvarande
budget för LUS kansli kan en egen budgetpost tjäna till att förtydliga omfattningen av
uppdraget och samtidigt stimulera vidare diskussioner om hur valberedningen kan
utvecklas.

B) Tackverksamhet
Det är viktigt att de som är studentrepresentanter vid Lunds universitet, i såväl interna
som externa uppdrag, visas ordentlig uppskattning för sitt arbete. Däremot anser LUS
styrelse inte att LUS bör avsätta öronmärkta medel till tackverksamhet för
valberedningen. Ansvaret för soulagering och tack till studentrepresentanter är i
valberedningens fall delat på både medlemskårerna (genom sina valda representanter)
och LUS (genom av tinget vald ordförande) och så anser styrelsen att det bör förbli.
Ett annat hinder är att styrelsen inte kan motivera varför det bör avsättas särskilda
medel i LUS budget till tackverksamhet för just valberedningens ordförande. Utan en
tydlig distinktion här finns en risk att även andra av LUS utsedda representanter börjar
tilldelas egna budgetposter för tackverksamhet. Istället förespråkar styrelsen att
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studentkårerna höjer medlen tillgängliga under generella möteskostnader eller i den
tidigare föreslagna övergripande budgetposten för valberedningen.

E) Utlysningar och tider för valting
LUS styrelse instämmer med samtliga yrkanden under detta avsnittet och ser hur
valberedningen identifierat många problemområden som bör lösas. Detta tror
styrelsen kommer leda till smidigare valting och ett ökat sökfält när ramverket kan
kommuniceras tydligare redan från start.

G) Hearingen
LUS styrelse instämmer i att hearingen av kandidater och motkandidater till LUS
presidium har utvecklats till ett stående inslag i organisationens valberedningsprocess.
Då är det också mycket rimligt att förtydliga vart ansvaret för att anordna hearingen
ligger.

Med anledning av ovan motivering yrkar LUS styrelse
att tinget bifaller de tre att-satserna under avsnitt A) Budgetpost för valberedning i
motionen,
att tinget avslår att-satsen under avsnitt B) Tackverksamhet,
att tinget bifaller de två att-satserna under avsnitt E) Utlysningar och tider för valting,
att tinget bifaller att-satsen under avsnitt G) Hearingen

I tjänsten,
Martin Hansen
Ordförande
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