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1. Mötet öppnas
2. Sekreterare: KarolinaMothander
Justerare: Ida Ölmedal
3. Mötet förklarades behörigt utlyst
4. Dagordningen godkändes
5. Inga adjungeringar
6. Protokoll från styrelsemöte 4 läggs till handlingarna.
7. Rapport från redaktörerna: Gick i tryck i måndags, på strax under 40 000 ex. Gick bra,
intensivt. Ska följas upp med en debattfrukost på onsdag som ska handla om Studentpolitik, och
studentförbunden ska bjudas in.
TS (tidningarnas statistik) har varit här och kontrollerat Lundagård. 41 900 upplagor.
Har haft en praktikant för journalistprogrammet, Lovisa. Har producerat många texter.
Studiebesök på Sydsvenskan.
8. a) Annonsupphandling: Bokat möte med de annonsbyråerna som har varit mest på hugget.
Svårt att sälja annonser på sommaren och då är frågan om nuvarande annonsbyrå ska sälja annonser
till 6:e numret.
b) Redaktörsvalet: En kandidat har redan kommit in, väntar på att fler kandidater ska komma in.
Bör göra en kriterierlista.
c) LUS fokusgruppen om Lundagård: Bra men löst möte. Kan vara bra att förtydliga styrelsens
roll. Uppstartsmöte för att identifiera problembilden.
9. Ekonomi
a) Ekonomisk rapport: 3120 Presstöd, går plus 16 000 pga fler studenter för kårerna.
3130 Informationssida LU, endast ett numer är faktureras. Nicolai har kolla upp vem som ska

faktureras till LU. Redaktörerna skickar ett underlag till Nicolai för vad som ska faktureras uni.
5460 Förbrukningsmaterial, vad är det?
7680 Utbildning, redaktörerna har varit och utbildat sig, men inga pengar är dragna.
Färre annonser är sålda, pareras med färre sidor. Annonsintäkter och tryckkostnader kommer
troligen vara under budget.
b) Uppföljning av konto-problomatiken: Nicolai har jobbat med detta tillsammans med revisorer
och bokföringstjänsten.
Be bokföringstjänsten att slå ihop 6450 och 7690, och att kalla det 6450
c) Inför budget 2013/2014: Nästa ting, om en vecka, så ska ett budget förslag presenteras.
Styrelsen diskuterar ett första utkast finns färdigt för att skickas till tinget. Hanna skriver ett missiv
till tinget.
10. Samarbete med Lunds kommun om informationssida
Hampus har börjat undersöka detta och har pratat med LU's ansvarige för deras informationssida.
Hampus drar i detta och försöker kontakta kommunen igen. Tora tror att det är lättre att få
Helsingborgskommun att vilja ha en informationssida.
11. Inga övriga frågor
12. Mötet avslutat
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