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Proposition om antagande av LUS postregister
I LUS verksamhetsplan för 19/20 ingår att sammanställa LUS poster, deras
mandatperioder, funktionsmejladresser samt vilka av dem som är delegerade till
kårerna. En motion om en postbeskrivning för LUS poster skrevs förra året men
dokumentet har inte blivit antaget. LUS styrelse har arbetat med denna
sammanställning under vårterminen med utgångspunkt från den postbeskrivning som
tidigare tagits fram samt de texter som användes till utlysningen inför 20/21.
Dokumentet med postbeskrivningar innehåller nu beskrivningar av alla LUS poster
som funnits med i de senaste av utlysningarna, vilka egenskaper som efterfrågas på
respektive post, mandatperiod, eventuell funktionsmejladress samt tidsåtgång. Arbetet
med att sammanställa vilka poster som är delegerade till kårerna pågår och detta
omnämns inte i dokumentet i dagsläget. När sammanställningen är klar uppmanas den
då sittande styrelsen att motionera till Tinget om att uppdatera postregistret utifrån
resultatet.
Tanken med postregistret är att LUS valberedning ska ha ett dokument att utgå från
inför sin utlysning av LUS poster, samt att det ska vara tydligt för alla intresserade
studenter samt kårerna vilka poster som finns att söka via LUS och vad dessa innebär.
Vår förhoppning är att denna sammanställning ska kunna vara användbar för många,
samt att det kontinuerligt arbetas med att uppdatera det så att det hålls aktuellt.
Eftersom universitetets organisation ständigt förändras så är det naturligt att
postregistret också måste göra det.
Dokumentet är i dagsläget 65 sidor, så vi uppmanar alla ledamöter av Tinget att läsa
igenom det noga på förhand och komma med färdiga ändringsyrkanden till mötet, om
sådana skulle föreligga. Detta för att ett eventuellt antagande ska kunna ske så smidigt
som möjligt.
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