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Motion stadgeförändring gällande arvodering
Bakgrund
Efter Lundakarnevalen 2018 blev ett antal arbetsgrupper tillsatta med uppdrag att utreda olika
delar av karnevalens verksamhet. Vi har undersökt karnevalskommitténs arvodering med
anledning av att upplägget för denna har sett annorlunda ut under åren, och att en speciellt stor
förändring skedde mellan karnevalerna 2014 och 2018 då arvoderingen gick från att omfatta två
kommittéledamöter till samtliga.
I vår utredning, som finns redovisad i den bifogade rapporten, så har vi tagit reda på för- och
nackdelar med formatet för arvodering av karnevalskommittén under våren och till viss del
sommaren 2018. En del i utredningen bestod av en lång intervju med karnevalens revisorer,
och utifrån deras input till vårt arbete samt våra egna reflektioner så har vi kommit fram till att
det är otroligt viktigt ur många aspekter att omfattningen av arvoderingen av
karnevalskommittén bestäms i god tid innan karnevalen. Exempelvis handlar det om rättvisa för
dem som söker eller funderar på att söka till karnevalskommittén, för dem ska det vara tydligt
vad de kan förvänta sig. Dessutom konstaterades det att det lätt kan bli problematiskt när
kommittén själva ska föreslå sin egen arvodering, då frågan blir väldigt personlig.
Vår arbetsgrupp noterade många fler saker i vår utredning förutom denna, men inget som vi
föreslår ska regleras närmare i något styrdokument. Istället hoppas vi att karnevalskommittén
som väljs inför Lundakarnevalen 2022 tar till sig innehållet i vår rapport och använder den som
underlag när de planerar sin tid i kommittén, oavsett om tiden är arvoderad eller inte.

Förslag
För att karnevalskommitténs arvodering ska fastslås i god tid innan en Lundakarneval föreslår vi
följande ändringar i stadgan för Lunds universitets studentkårers karneval:
att
till § 2.4. Åligganden ( för Karnevalsorganet) efter
” – besluta om vilka poster, utöver karnevalsgeneral och ekonomichef, som ska
utgöra karnevalskommittén,”
lägga till
” – besluta om vilka poster i karnevalskommittén som ska arvoderas, vilken
tidsperiod arvoderingen ska omfatta samt hur stor ersättningen ska vara,”
att

till § 5.1. Syfte ( för Utredningsgruppen) i slutet av meningen lägga till
”samt möjligheten för att arvodera dessa.”

