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Inledning
Lundakarnevalen har som mål att kunna vara öppen för samtliga
studenter vid Lunds universitet, oavsett kårtillhörighet. Då Lundakarnevalen är något unikt som
sker vart fjärde år, så är det vår önskan att AF ska känna tillhörighet och stolthet över detta
arrangemang. För den gemene studenten så skulle denne gynnas av att så många
studentorganisationer som möjligt känner att de står bakom karnevalen för att möjliggöra att
den fortsätter finnas i minst 168 år till.
Bakgrund
Sedan kårobligatoriets fall 2010 har Lundakarnevalen varit en erkänd studentförening hos
Akademiska Föreningen. Lunds studentkårers karneval (senare Lundakarnevalen) har sedan
1849 engagerat Lunds studenter i en mängd olika forum och är inte bara ett av de största
studentorganiserade evenemanget i Sverige. Det är också ett signum för såväl universitetet, dess
föreningar och Lund som stad och region.
Organet har lyft frågan om att riva kontraktet gällande Lundakarnevalens fortsatta roll som
erkänd förening under AF. Vid det senaste karnevalsorganet lyftes frågan om Lundakarnevalens
fortsatta status som erkänd studentförening. Som kan utläsas av bifogat protokoll beslutades att
i nuvarande skick med de krav som ställs på erkänd studentförening kan Lundakarnevalen inte
fortsätta vara en erkänd studentförening hos AF. I kontraktet står det att samtliga aktiva av
organisationens medlemmar måste vara medlemmar i AF antingen genom Studentlund eller
som särskild medlem. Då inte samtliga kårer i karnevalsorganet är medlemmar hos AF anser vi
att kravet på aktiva karnevalisters medlemskapskrav bör förändras. Detta för att samtliga av
studenterna vid kårerna vid Lunds Universitet ska ha samma möjlighet att engagera sig i
karnevalen 2018.

Förslag till lösningar
- AF låter Lundakarnevalen fortsatt verka som erkänd förening under AF med undantag
av krav på medlemskap i AF hos samtliga engagerade i karnevalen. Som kompensation
avtalar Lundakarnevalen och AF gällande procent av eventuell vinst från
Lundakarnevalen som investeras hos AF
Förslag till beslut
- Att AF påbörjar en förhandling med Lundakarnevalen i ärendet
- Om undantag tillsvidare från medlemsklausulen i en månad

