Motion angående förskjutning av medlemskapsfrågan
Bakgrund
På karnevalsorganet 28/6/17 beslutades det att Lundakarnevalen inte kan fortsätta vara en
erkänd studentförening med det nuvarande kravet på att samtliga aktiva medlemmar är
medlemmar i AF. Det uppdrogs åt karnevalskommittén att påbörja kontakt och en eventuell
förhandlingsprocess med AF. Efter diskussion med AF:s presidium resulterade det i att ett
underlag skickades in till AF:s första styrelsemöte den 5/9/17. Underlag (bilaga 1) föreslog att
påbörja förhandling givet att karnevalen fick ett undantag från medlemskravet. Förslag avslogs,
med anledning att AF vill behandla samtliga erkända föreningar lika, och fortsatt kommer kräva
att alla aktiva ska vara medlemmar i AF.
AF:s styrelse öppnade dock för fortsatta samtal med Lundakarnevalen om att vara en erkänd
förening under ovanstående förutsättning. Vår tolkning är att det eventuellt finns en möjlighet
att hitta en kompromisslösning, men förutsättningarna är inte optimala. Situationen blir
ytterligare problematiskt eftersom tidsramen är extremt snäv. Vi behöver nå en slutsats i
förhandlingen fort för att kommittén ska kunna fortsätta sitt arbete.
Vi önskar att ge förhandlingen en sista chans genom att en representant från organet, AF och
kommittén träffas för att se över vilka konkreta möjligheterna som finns. För att möjliggöra
detta önskar vi att förlänga vår tidsram för förhandlingar genom att skjuta på verkställandet av
beslutet om medlemskapskrav som förra karnevalsorganet tog med tre veckor.
Om vi inte har nått en lösning om tre veckor önskar vi att organet träffas för att fatta beslut om
hur kommittén ska hantera situationen.
Bilagt finns en konsekvensanalys av att inte vara erkänd förening inom AF, underlaget
till AF:s styrelse samt AF:s krav på erkända föreningar.
Därför yrkar kommittén…
- att skjuta på verkställandet av beslutet om medlemskapskravet för att engagera sig i
Lundakarnevalen till 2017-10-11.
- att välja en person ur karnevalsorganet för att representera organet i förhandlingen med
AF.
- att uppdra organets ordförande att kalla till karnevalsorgansmöte 2017-10-11 för vidare
beslut i frågan.

Bilaga 1 - Konsekvensanalys av att inte vara erkänd förening inom AF
Att inte vara erkänd förening under AF medför både kvalitativa och kvantitativa
konsekvenser för karnevalen. Den mest uppenbara konsekvensen är den ekonomiska, vilken i
sig medför ytterligare problematik. Att vara erkänd förening under AF ger oss dels möjlighet att
få subventioner men även att få studentpriser vid förhyrning av AF-borgen.
För Futuralkarnevalen låg totala hyreskostnader till AF-borgen på 1,2 miljoner kronor.
Subventionerna låg på 31% av hyreskostnaden. Denna subventionsgrad tas fram för varje
karneval av AFs styrelse och är ännu inte bestämd. Räknat på 2014:s siffror kan man uppskatta
den ekonomiska konsekvensen till 370 000 kronor.
Karnevalen skulle sluta få studentpriser på sina hyrningar i borgen, och dessa skulle då inte
heller vara subventionerade. Enligt den nuvarande beräkningen så skulle hyreskostnaden för
karnevalens nuvarande bokningar uppgå till 3 082 000 kronor, inte inklusive scen och
bakutrymmen. Detta är en höjning på ca 1 630 000 kronor jämfört vad det skulle vara än med
studentpriser. Utöver detta, skulle det då tillkomma subventionsbortfall, och med förra
karnevalens subventionssats så skulle det bli en sammanlagd utgiftsökning för karnevalen på ca
2 miljoner.
Utöver detta så har karnevalen ett kontor på 5e våningen i AF borgen. Detta kontor faktureras
vart fjärde år, alltså betalas den i samband med en karneval. Detta kontrakt går strax ut för
karnevalens del och då kommer kontraktet att förhandlas om.. För 2014 så förhandlades priset
till 108 702 kronor för kontor plus tillhörande förråd. Till detta så ingår det som erkänd
studentförening subventioner på 20%, alltså 21 740,4 kronor. Vad detta pris kommer att uppgå
till vet vi ännu inte, men som tidigare nämnt kommer det att vara högre för en extern hyresgäst,
och då utan några subventioner.
En annan effekt är att man som extern uthyrare skulle behöva användas av AF service vid
evenemang, där det nu skulle börja gälla externpriser som i nuläget ligger på 300 kr per person
per timme. Sist så skötte karnevalen sin egen garderob under själva karnevalshelgen, så detta
skulle med största sannolikhet gälla endast för de evenamang som skulle ske utanför själva
karnevalshelgen. Här har dock tidigare skett undantag där priset legat på självkostnadspriset
för personalen,
Man kan tänka sig att om priset blir högre i AF-borgen kommer flera delar av Karnevalen
minska sin användning av AF-borgen som lokal. Det är svårt att räkna på alternativkostnaderna
på andra lokaler och uppskatta hur stor del av verksamheten som hade flyttats.
Att flytta verksamhet får också en kvalitativ konsekvens. AF-borgen har ett starkt symbolvärde
för studenter i Lund och, kanske framförallt, för varumärket Lundakarnevalen. AF-borgen är
dessutom en lokal som drivs av studenter som har förståelse för vilken typ av verksamhet som
Lundakarnevalen bedriver och det finns många aktiva i Lundakarnevalen som har arrangerat
mycket i AF-borgen; inte minst i nöjena.

Slutligen är koppling till AF, som det att vara erkänd studentförening medför,
positiv för Lundakarnevalen. Det hjälper exempelvis karnevalen att rekrytera
funktionärer med diverse spetskompetenser (kanske framförallt
scenverksamhet). Men även mer konkret genom att utskott och erkända föreningar under AF
gör saker under karnevalen; till exempel studentarkivet som brukar ha ett konstfik. Att tappa
den kopplingen riskerar också på lång sikt försvaga karnevalens situation som självskriven
center piece i studentlivet i Lund.

