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LUS styrelse

1. Mötet öppnas
Mötesordförande öppnade mötet
2. Val av sekreterare och justeringsperson
Hanna Gunnarsson valdes till sekreterare
Annika Skogar valdes till justerare

3. Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigt utlyst
4. Godkännande av dagordningen
Beslut
att: Lägga till ”Uppdatering av datorprogram” som ny punkt 11
att: Lägga till ”Avtal” som ny punkt 12, med underpunkter a) ADONnews b) Tomat
att: Godkänna dagordningen med gjorda ändringar
5. Adjungeringar
Beslut
att: Adjungera Ludvig Sundin, LUS styrelse (då LUS presidium inte kan delta)

6. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll från styrgruppsmöte 6 föreligger
Beslut
att: Lägga protokollet till handlingarna

7. Rapport från redaktörerna
Redaktörerna rapporterade om verksamheten på redaktionen. Jubileumsbilagan är inskickad till
tryck. Den har gått bra ekonomiskt. Redaktionen har haft workshop om sociala medier med
inbjuden gäst från HD/Sydsvenskan, och kommer ha internat för att diskutera framtidsvisioner.
8. Ekonomi
Se bilagor
a) Resultatrapport
Resultatrapport för 15-03-31 har inte kommit än.
b) Resultat-per-nummer
Diskussion om utvecklingen såhär långt och jämförelse med budget. Vi ligger bra till, även om
det inte såldes så mycket annonser till förra numret.
Beslut
att: Lämna punkten efter diskussion
9. Uppföljning av annonsförsäljningen
Möte inbokat med Tomat 16/4 kl 15. Annika deltar och gärna någon mer från styrgruppen.
Diskussion ska ske om året som gått och hur de ser på året som kommer. Ett positivt möte har
hållits med Lunds kommun om samarbete om annonssida. Ett likadant möte ska hållas med
Helsingborgs kommun, som tidigare visat intresse.
Beslut
att: Lämna punkten efter diskussion
10. Budget 2015/2016
Tidsplan för budget (LUS)
20/4 handlingar går ut till LUS ting
27/4 LUS ting beslutar om resultatmål och presstöd
25/5 handlingar går ut till LUS ting
2/6 LUS budgetting
Diskussion om fonderade medel för Lundagård, som har funnits men aldrig använts. Ludvig tar
med sig frågan till LUS styrelse.
a) Förslag på presstöd
beslut
att: Lundagårds styrgrupp ska föreslå oförändrat presstöd på 10 kr/hås
b) Förslag på resultatmål
beslut
att: Lundagårds styrgrupp ska föreslår resultatmål på 0 kr
11. Uppdatering av datorprogram
Se bilaga
beslut
att: Uppdra åt Kenneth att uppdatera FileMaker för max 4000 kr

12. Avtal
a) ADONnews
Peter har gått igenom avtalet
beslut
att: Annika frågar ADONnews om förslag på försäljningsmål och prismodell
att: Ta upp avtalet igen på nästa möte.
b) Annonsavtal med Tomat
Avtalet går ut 30/6
beslut
att: Peter går igenom avtalet och ser om något behöver förändras
13. Nästa möte
beslut
att: Ha nästa möte 12/5 17.30
14. Övrigt
Inga övriga frågor
15. Mötet avslutas
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