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Motion: Bokslutsdisposition för Lundagårds ekonomiska år 2017/2018
I Årsredovisning för Lunds universitets studentkårer (845002-8371) för räkenskapsåret
2017-07-01 - 2018-06-30 går det att läsa i not 2 (sida 6) att enheten Lundagård
gick plus 62 568 kr.
I tillägget till Policy för ekonomiska rutiner på LUS, formulerat i form av ett PM,
står det på sida 5 om Lundagårdsfonden
Lundagårdsfonden finns dels för att täcka eventuella underskott i Lundagårds
verksamhet, men också för att ge möjlighet till strategiska satsningar och
investeringar. 50% av resultatet på Lundagårds resultatenhet bör avsättas till
fonden oavsett om det är positivt eller negativt, så till vida att fonden inte är
tom eller har nåt[t] sin målsumma. Exempelvis kan Lundagårdsfonden täcka
datorer, fotoutrustning och Lundagårdsjubileum.
Önskad avsättning: 50% av resultatet på Resultatenhet 2 - Lundagård.
Målsumma: 250 000 kr.

Förvalta av: Styrelsen upp till 30 000 kr, därefter av LUS ting.

Tidigare år (ting 6, den 18 april 2018), har fondering av överskott från
resultatenheter i LUS skett i form av att medel avsatts från det egna kapitalet.
För Lundagårds kommande ekonomiska år finns det en del utmaningar, där tre
större som kan nämnas är (i) Lundagårds 100-årsjubileum, (ii) Flytt av server
för Lundagårds webb med nytt Content Management System, (iii) digitalisering av
artiklar. Utöver detta finns det förhållandevis stora behov av att uppdatera
teknisk utrustning och inventarier för en god arbetsmiljö på redaktionen.
Givet Lundagårds ekonomiska behov den kommande tiden går det att
motivera att avsätta ett större belopp än 50% som dikteras av LUS ekonomiska
policy.
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Av ovan förda resonemang föreslår Lundagårds styrgrupp LUS ting
att [1] avsätta 62 568 kr till Lundagårdsfonden från det egna kapitalet

I tjänsten,
Daniel Kraft
Lundagårds styrgruppsordförande
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