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Under verksamhetsàret201,8/2019 har vi, ordinarie verksamhetsrevisorer OskarJohansson och Ville
Trygg samt revisorssuppleant Lehman BensonJr., granskat och stöttat Lunds universitets
studentkårets (I-US) vetksamhet och förvaltning. Nedan finner ni våra kommentarer och utlåtanden

för verksamhetsåret. I gtanskningen har vi utgått fuän stadga, verksamhetsplan, budget och
verksamhetsberättelsen samt verksamhetsårets protokoll och handlingar. Vi har även begärt
kompletterande uttalanden när det har önskats ytterþare klargörande

i en fuâga.

Styrelsens ansvar
LUS styrelses åligganden fastställs i LUS stadga och teglemente. Styrelsen är LUS högsta
verkställande organ för ekonomiska och administrativa ftägor, samt är arbetsgivare åt LUS personal

och svarar inför tinget. Vidare

^nsvaràr

LUS presidium, som en del av LIJS sfyrelse, för att leda den

löpande verksamheten samt representera LUS utåt. LUS arbete för verksamhetsåret 2018/201,9
fastställs i LUS verksamhetsplan 1,8/1,9.

LUS styrelse

ansvaLcar

också för att upprättâ en verksamhetsberättelse som ger en rättvisande bild

och för den intema kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
verksamhetsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vate sig de berot på oegentligheter
eller på fel.

Verksamhetsrevisorernas ansvar
Verksamhetstevisotetna ans.varar för att på tingets räkning granska verksamheten och förvaltningen
i förhållande till LUS styrdokument för den aktuella perioden. Vårt ansvar är också attuttala sig om
verksamhetsberättelsen och förvaltningen av verksamheten på grundval av vâr revision samt att avge
ett yttfande i frâ,ga om ansvarsfrihet för LUS styrelse.

Uttalanden
LUS har under verksamhetsâret 18/19 arbetat med och uppfyllt i stort sett samtliga punkter

i

verksamhetsplanen 1,8/1,9,vilket är betryggande. LUS styrelse har kontinuerligt sammanträtt under
verksamhetsåret samt protokollfört hållna sammanträden. Styrelsen hat arbetat enligt de
befogenheter de har. Verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild av LUS verksamhet.

1Q)

Vi vill här särskilt lyfta arbetsmiljöarbetet inom LUS. Verksamhetsåret har tydligt präglats av att
presidiet under perioder, av personliga skäI, har varit tr,-ungna att arbeta med minskad kapacitet.
Styrelsen har när så skett förstärkt kansliet med administrativt stöd föt avlastning. Hanteringen av
denna situation fåLr anses ha gjorts väI.
Inom ramen för arbetsmiljöarbetet vill vi dock rikta viss l.uitik mot LUS styrelse. Särskilt gällande
hantetingen av de svårigheter som har uppstått i samarbetet inom presidiet.

Att

styrelsen och

presidiet har fört en öppen kommunikation är positivt, likaså att presidiet kommunicerade med oss
ftâgan löpande under verksamhetsåret. Inte desto mindre är det bekymmersamt att ftâganhar
så

i

vant

stort och att styrelsen inte har vidtagit yttedigare åtgärder för lösa ptoblematiken. ,{.tt samarbetet

inom presidiet fungerar väl är essendellt för LUS arbete generellt och för de individuella
presidialernas atbetsmiljö

för presidiet

i synnerhet. I(ommande

styrelser bör kontinuerligt följa arbetsmiljöfrågan

.

Sammantaget har LUS vetksamhet skötts väl under verksamhets àret

78

/ 79 och hanterats enligt

gállande regelverk, vilket gör att ansvarsfrihet bör tillstyrkas.

Vi tillstyrker attLUS ting beviljar styrelsen ansvarsfühet föt verksamhetsåret 2018/2019.
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