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Motion - Nätverksutredning rörande integrering av miljö-och klimatfrågor inom LUS
Allt fler studenter engagerar sig i klimatfrågan och initiativen och viljan att arbeta med dessa frågor är
stort. Inget samlat forum finns idag inom de flesta kårer och än mindre inom LUS; vilket för att initiativen
som finns blir spridda över Lund och en enad kraft är svår att koordinera, speciellt mot fakulteterna och
universitetet. Mot bakgrund av detta, samt av verksamhetsårets uttalade fokus på miljö och hållbarhet
inom LUS föreslår vi att tinget ska upprätta en projektgrupp med målet att undersöka hur det miljö- och
klimatarbete som bedrivs av studenter ute på kårerna kan koordineras och vidareutvecklas, samt
möjligheterna för att etablera ett miljö- och klimatnätverk inom LUS. Detta för att ta vara på det stora
engagemang som finns och säkra att universitetet jobbar vidare och är drivande inom dessa frågor, även
om några år Projektgruppens specifika uppdrag föreslås varar att:
1) undersöka hur LUS långsiktigt kan arbeta systematiskt med miljömässiga hållbarhetsfrågor genom
etableringen av ett miljö- och klimatnätverk eller motsvarande struktur
2) kartlägga arbetet med och intresset för miljö- och klimatfrågor hos kårerna för att bäst utvärdera vilket
behov som finns för strukturer på LUS centralt och hur man bäst samordnar studentinitativen i Lund
rörande dessa frågor
3) ta fram förslag på revidering av LUS reglemente i enlighet med förslag på nya strukturer för dessa
frågor
Projektgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag på nätverkets syfte, uppdrag och struktur i samråd
med pågående genomlysning av redan existerande nätverk inom LUS, samt nätverkets sammansättning.
Projektgruppens sammansättning
Förslag på sammansättning av projektgruppen är att en projektledare utses tillsammans tre-fyra
gruppdeltagare. Utöver detta bör en kontaktperson per kår utses inför kartläggningen.
Förslag till beslut
att
tillsätta en projektgrupp med ansvar att utreda etableringen av ett nytt nätverk med fokus på
miljö- och klimatfrågor, samt hur dagens studentinitiativ kan integreras starkare inom LUS
att
ovan nämnd projektgrupp åläggs att lägga fram förslag till ting senast sista mars 2020, efter att
förslagen på reglementsändringar har beretts av styrelsen,
att

ovan nämnd projektgrupp leds av Wilhelm Wanecek,

att

ålägga ordförandekollegiet att välja övriga deltagare i gruppen efter förslag från projektledare,
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