Styrelsemöte 8, 2014-04-22, 18.30 (OBS, TIDEN!)
Lilla mötesrummet, Studentlivsvåningen, Tredje våningen, AF-borgen
Om du inte hittar ring Hanna på 0706-606824
Det är helt okej att ta med sig middagsmat och äta under mötet om man vill det!

17.30 (alltså innan styrelsemötet) träffar vi vår annonsbyrå Tomat för att diskutera
samarbete året som kommer. Alla är välkomna att vara med då, utöver de som sitter i
annonsgruppen, som bör vara med.
Kallade ledamöter
Hanna Gunnarsson
Kenneth Carlsson
Annika Skogar
Carl-Johan Kullving
Angelica Kauntz
Emelie Hult
Simon Wetterling
Viktor Stadler

Ständigt adjungerade
styrelseordförande
Lundagård, redaktör
Lundagård
Lundagård
LUS
LUS
LUS
LUS

Clara Lundblad
Edward Linderoth
Olson
Adjungerad
Niklas Johannesson

LUS, ordförande
LUS, v. ordförande

Lundaekonomerna

Förslag på dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av sekreterare och justeringsperson
3. Mötets behöriga utlysande

Kallelse ska vara ledamöterna tillhanda
(via epost) senast fem arbetsdagar före
mötet.

4. Godkännande av dagordningen
5. Adjungeringar
6. Föregående mötesprotokoll
a) beslutsuppföljning

Bilaga 6: Protokoll från möte 7: 2014-0326 (senare utskick)

7. Rapport från redaktörerna

Redaktörerna rapporterar om händelser
av betydelse på redaktionen
Bilaga 7: Redaktörsrapport (senare
utskick)

8. Prenumerationsavtal Lunds universitet

Arbetsgruppen består av Clara, Tora
Törnquist (ledamot i
universitetsstyrelsen), Kenneth och
Hanna.
Bilaga 8i: Förslag på
prenumerationsavtal (senare utskick)
Bilaga 8ii: Genomgång av andra
studenttidningars finansiering från sina
universitet

9. Ekonomi
a) Diskussion och analys av det ekonomiska läget
b) Budget för 2014/2015 (rapport från LUS styrelses
budgetdiskussioner 2 april)
c) Kostnader för att flytta webbsidor till ny hemsida
d) Strategisk diskussion om presstödet

Bilaga 9i: Resultatrapport per 14-03-31
Bilaga 9ii: Resultat per tidning
Bilaga 9iii: Förslag på budget för 14/15.
Finns här:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc
?key=0Aiyymu7cRPUdENXWXROYy1pM1UxOXlR
bGdyRkFlVWc&usp=drive_web#gid=0
Kommande datum i budgetprocessen:
23/4 LUS Styrelsemöte 15 diskuterar
eventuellt budgeten
7/5 LUS ting 9 – Utkast till budget
diskuteras på tinget. Tinget skickar med
synpunkter.
21/5 Deadline – Reviderade
budgetförslag från resultatenheterna ska
skickas in.

10. Ägarstämma och kårkontakt
a) Överlämning och
”testamente”/verksamhetsberättelse
b) Nästa ägarstämma?

Diskussion om överlämningsprocessen
mellan denna styrelse och nästa, samt
mellan sittande kårrepresentanter och
kommande.
- Vilka överlämningar utöver kårerna och
Ldg-styrelsen vill vi göra (andra
organisationer)?
- Vill vi lägga in en utbildning om
studentorganisationerna för redaktionen?
- När och hur kan detta göras på bästa
sätt?
- Vill vi skriva ett nytt/mer omfattande
testamente och/eller en
verksamhetsberättelse för Lundagård?
Det finns ett informationsmaterial idag
som är ganska kortfattat.
Bilaga 10: Informationsmaterialet som
har använts i tidigare överlämningar med
kårerna.

11. Upphandling av annonsbyrå/Annonsavtal

Annonsavtalet med Tomat går ut i juni

a) Rapport från arbetsgrupp för annonsavtal

2014. Arbetsgruppen består av Hanna,
Annika och Niklas.
Muntlig rapport från arbetsgruppen

12. Tryckeriavtalet
a) Nytt tryckeriavtal

Tryckeriavtalet går ut i juni 2014. Vi har
beslutat att säga upp avtalet för
omförhandling. Tryckeriavtal är
färdigförhandlat och klart för underskrift.
Bilaga 12: Tryckeriavtal

13. Distributionsavtal med Tidningsbärarna

Vi har i dagsläget inget aktuellt avtal med
Tidningsbärarna, som delar ut tidningen i
studentområden i Lund och även nu i
Helsingborg. Förslag på nytt avtal
bifogas, dock är det inte skickat till
Tidninsbärarna än.
Bilaga 13: Distributionsavtal

14. Övriga frågor

15. Mötet avslutas

Övriga frågor bör anmälas vid mötets
start

