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Lundagårds äskande från LUS fonder
Lundagård fyller 100 år den 26 mars 2020 och kommer att fira sitt jubileum på
flera olika sätt.1 En jubileumsbok produceras vart 25:e år och för stundande
jubileum är en sådan i görning och har i stort täckande finansiering. En bankett
planeras att hållas den 6:e juni i Stora salen och symposier planeras att hållas.
En arbetsgrupp under Lundagårds styrgrupp har under verksamhetsåret 18/19
jobbat med att koordinera de olika projekten i anslutning till jubileet. För
kommande verksamhetsår kommer Lundagårds redaktörer att äga frågan innan
en ny projektgrupp inrättats.
LUS har i samband med bokslut avsatt medel till sina fonder, med undantag
för de medel som bekostade jubileet som högtidlighöll 150 år av
studentinflytande. Fonderade medel har därefter i huvudsak använts till
inventarier (och 200.000 till 150-årsjubileet). För översikt av tingsbeslut, se
nedan.
Tabell 1
2016-09-27
Jubileumsfond
Lundagårdsfond
Inventariefond
Projektfond

200 000 kr

2018-04-18 2019-04-17

Totalt

20 000 kr

10 000 kr

230 000 kr

0 kr

38 030 kr

38 030 kr

65 000 kr

5 000 kr

70 000 kr

100 000 kr

0 kr

100 000 kr

Vad som avsatts speglar inte hur mycket medel det är som återstår, det vill säga
saldot för endera fond. LUS styrelse förvaltar vissa summor och därefter LUS
ting (se PM till LUS ekonomiska policy).
1

Vilket innebär att Lundagård är den första studenttidningen i Sverige att fylla tresiffrigt.
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För att hålla ett 100-årsjubileum går det att motivera att avsätta summor från
fonderna till kostnader som uppstår i samband med jubileet (vilket också står
med i syftesförklaringen till fonderna). Om medel ej skulle användas hade de
rimligen återgått till fonderna.
Därmed föreslår Lundagårds styrgrupp LUS ting
att [1] avsätta 25.000 kr från LUS jubileumsfond för arrangemangskostnader i
samband med Lundagårds bankett 6 juni 2020,
att [2] korrigera Lundagårds budget enligt att-sats [1].

I tjänsten,
Daniel Kraft
Lundagårds styrgruppsordförande
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