Postbeskrivningar – Utlysning valting 1 &2
Mandatperiod 2013-07-01 – 2014-06-30, om inget annat anges.
Interna uppdrag:
Presidiet, generalsekreteraren, styrelsen, ordförande Campus Helsingborgs studentkommitté,
ekonomisk revisor, verksamhetsrevisor, mötesordförande LUS ting, sekreterare LUS ting,
Lundagårds styrelseordförande, Lundagårds styrelse
Externa uppdrag:
Universitetsstyrelsen, disciplinnämnden
Dessa postbeskrivningar är generellt skrivna. För mer detaljerad information, ta kontakt med
någon av de personer som innehar uppdraget just nu.

Interna uppdrag
LUS presidium, Ordförande och vice ordförande (2+0)
LUS presidium är Lunds studenters främsta företrädare. Som ordförande och vice ordförande för
LUS ansvarar ni för att föra fram kårernas åsikter i universitetets centrala ledningsorgan, där ett
nära samarbete sker med rektorer och dekaner. Presidiet deltar utöver detta i universitetscentrala
arbetsgrupper instiftade av universitetsledningen.
Presidiet ansvarar även för det interna arbetet med återkoppling och samordning av LUS arbete. I
arbetsuppgifterna ingår valärendeshantering, förberedande av möten och annan administration.
Förutom styrelsen och tinget ansvarar ni, tillsammans med övriga förtroendevalda studenter, för
att LUS studentservice fungerar.
Du som söker bör tidigare ha suttit i en ledande position på en kår, som presidial eller
styrelseledamot. Du bör även ha suttit som studeranderepresentant i en fakultetsstyrelse och i en
lärarförslagsnämnd, eller motsvarande, då detta ger värdefull kunskap och erfarenhet av hur
universitetets beslutande organ fungerar. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av och intresse
för kommunala frågor. Du ska ha god kännedom om LUS studentservice (tidningen Lundagård,
Friluftsgården Lillsjödal, Kreditkassan, BoPoolen mm). Du ska ha stor mötesvana och stor
erfarenhet av möteshantering och ha stark initiativförmåga. Du ska ha väldigt god kunskap om
organisationen, ha idéer kring att utveckla den inte bara vilja förvalta. Du ska ha förståelse för hur
Lunds universitet fungerar centralt och nått en viss insikt i hur politik bedrivs inom universitetet.
Arbetet kräver en stor administrativ och organisatorisk förmåga, god förmåga att uttrycka sig i tal
och skrift samt förmåga att hantera situationer då hög arbetsbelastning förekommer. Posterna är
heltidsarvoderade och arbetsplatsen förlagd till AF-borgen i Lund. Du bör vara beredd att påbörja
överlämning redan i början av juni och sedan arbeta under störe delen av sommaren (ett annat
sommarjobb är inte att rekommendera). I slutet av ditt verksamhetsår ska du på samma sätt göra
överlämning till din efterträdare, vilket innebär att du jobbar (med lön) ytterligare två veckor in i
juli månad.
LUS generalsekreterare (1+0)
Generalsekreteraren fungerar som ett stöd till presidiet i LUS interna arbete. Generalsekreteraren
fungerar som kanslichef för LUS kansli och har arbetsledaransvar för LUS anställda (ej
presidium). Generalsekreteraren och presidiet delar upp ansvaret för LUS interna arbete mellan
sig, men ofta

ansvarar generalsekreteraren för arbetsuppgifter så som LUS internutbildningar,
informationsarbete, hantering av studentservice och administration. Då generalsekreterarposten
fortfarande är relativt n7 (den första generalsekreteraren satt 09/10), är det fortfarande upp till
generalsekreteraren att forma uppdraget i början av sitt år.
Utöver dessa uppgifter utformas generalsekreterarens uppdrag i nära dialog med LUS presidium,
och generalsekreteraren förväntas ta stort ansvar för kontinuiteten på LUS kansli och vara ett stöd
för organsationens övriga förtroendevalda, styrelser och arbetsgrupper. Effektivitet, ordning och
struktur är ledord. Generalsekreteraren är heltidsarvoderad och arbetsplatsen är förlagd till AFborgen i Lund. Du bör vara beredd att påbörja överlämning redan i början av juni och sedan arbeta
under störe delen av sommaren (ett annat sommarjobb är inte att rekommendera). I slutet av ditt
verksamhetsår ska du på samma sätt göra överlämning till din efterträdare, vilket innebär att du
jobbar (med lön) ytterligare två veckor in i juli månad.
LUS styrelse (6+0)
Till sin hjälp har presidiet och generalpresidiet en styrelse bestående av fem valberedda ledamöter.
Tillsammans med presidiet utgör de LUS verkställande organ, som leder organisationen utifrån
verksamhetsplanen och tingets beslut. LUS styrelse tar fram förslag på LUS budget (inklusive
Lundagårds) och verksamhetsplan och följer upp dessa dokument, lägger fram propositioner till
tinget och väljer studeranderepresentanter till tillfälliga arbetsgrupper på universitetet. Utöver
detta följer styrelsen upp arbetet i LUS studentservice-verksamheter och ansvarar för presidiets
arbetsmiljö.
Styrelsens ledamöter kan dela upp olika arbetsområden mellan sig. Sådana arbetsområden kan
vara studiemiljöfrågor, externa samarbeten, kontakt med studeranderepresentanter i externa organ,
interna relationer, med flera.
Styrelsen bestämmer själv över sina arbetsformer. Möten hålls regelbundet (under
verksamhetsåret 11/12 hölls möten varannan vecka). Mötesformerna kan variera, styrelsen för
både strategidiskussioner och fattar konkreta beslut. Styrelsen förväntas vara arbetande, som
styrelseledamot bör du kunna lägga ner en del tid på uppdraget, både i mötestid och för att
förbereda och verkställa beslut fattade av styrelsen.
Ordförande för Campus Helsingborgs Studentkommitté (1+0)
Campus Helsingborgs Studentkommitté (CHSK) är en mötsplats för de studentkårer som har
verksamhet på Campus Helsingbrog. CHSK diskuterar frågor som rör studenter vid Campus samt har
förberedande diskussioner om ärendens om ska beslutas i campusövergripande organ och i
samarbetsorgan med Helsingborgs kommun. Ordförande för kommittén ansvarar för kallelser och
dagordningar, rapporterar till LUS presidium och styrelse, samt ansvarar för att kommittén håller ett
erforderligt antal möten, vanligtvis ett möte i månaden.
Verksamhetsrevisor (2+2)
Verksamhetsrevisorn skall för tingets räkning granska LUS verksamhet och övervaka att den
överensstämmer med stadga, reglemente, verksamhetsplan, åsiktsprogram och övriga av tinget fattade
beslut. Verksamhetsrevisorn ska skriva en revisionsberättelse på det gångna årets verksamhet och
föreslår om tinget ska bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen eller inte. Du som vill bli LUS
verksamhetsrevisor är givetvis väl förtrogen med organisationen och dess styrdokument. Uppdraget
förutsätter även att du har möjlighet att närvara på ett och annat styrelsemöte samt har en kontinuerlig
dialog med presidiet och andra förtroendevalda. Du får inte vara rädd för att framföra obekväma
åsikter, du har trots allt tingets mandat att övervaka organisationens förvaltning. Verksamhetsrevisorn
kan inte samtidigt sitta i LUS styrelse.

Ekonomisk revisor (1+1)
Den ekonomiska revisorn ska granska den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret. LUS
anlitar en revisionsbyrå, och brukar välja en av deras revisorer som ekonomisk revisor.
Mötesordförande LUS ting (1+1)
Tinget är LUS högsta beslutande organ, som består av en ledamot per medlemskår. På tinget
diskuteras de frågor LUS styrelse eller LUS medlemskårer önskar få behandlade av tinget.
Tingsförhandlingarna leds av en mötesordförande/talman. Erfarenheter från att vara mötesordförande,
det vill säga att kunna leda ett möte på ett effektivt sätt utan att själv framföra sina synpunkter i
ärendena, är ett måste, såväl som goda kunskap om mötesformalia. Du måste kunna hålla huvudet kallt
när många har åsikter om hur "den bästa" propositionsordningen ska se ut, men även kunna vara
ödmjuk och leda mötet på ett sådant sätt så att alla får komma till tals. Vanligtvis hålls fyra ordinarie
ting och två valting under året, men extrainsatta möten kan förekomma.
Tingssekreterare (1+1)
Som tingssekreterare för du beslutsprotokoll över det som tas upp på LUS ting. Det är bra om du har
erfarenhet av att vara mötessekreterare sedan tidigare och har kännedom om
mötesformalia/protokollsformalia. Vanligtvis hålls fyra ordinarie ting och två valting under året, men
extrainsatta möten kan förekomma.
Lundagårds styrelseordförande (1+0)
Tidningen Lundagårds styrelse ansvarar för frågor som rör tidningens ekonomi, tryck och distribution,
och tecknar avtal med externa parter som rör dessa frågor. Styrelsen ägnar sig alltså åt sådant som inte
berör tidningens redaktionella innehåll.
Som ordförande för Lundagårds styrelse ansvarar du för att styrelsens arbete sker på ett effektivt och
strategiskt sätt. Du ansvarar för kallelser och framtagande av handlingar till styrelsens möten,
tillsammans med övriga ledamöter av styrelsen. Lundagårds ordförande ansvarar för den ekonomiska
rapporteringen inför LUS samt framtagande av tidningens budget, och ska informera tinget om dessa
när så krävs. Ordförande har även som uppgift att löpande se över tidningens avtal och överlag ansvara
för den långsiktiga utvecklingen av tidningens ekonomi. Posten som ordförande ger en viss
arvodering.
Lundagårds styrelse (7+0, varav 3 plats exklusiv nomineringsrätt för Lundagårds redaktion)
Tidningen Lundagårds styrelse ansvarar för frågor som rör tidningens ekonomi, tryck och distribution,
och tecknar avtal med externa parter som rör dessa frågor. Styrelsen ägnar sig alltså åt sådant som inte
berör tidningens redaktionella innehåll. Styrelsen ansvarar även för rekrytering av redaktörer vartannat
år. Ledamöter i Lundagårds styrelse bör vara intresserade av tidningens förvaltning och utveckling,
men det är viktigt att veta att styrelsen inte är med och utformar eller påverkar det redaktionella
innehållet i tidningen. Kunskaper om tidnings- eller annonsbranschen, ekonomi, juridik och
avtalsskrivning är goda meriter. En god förankring i någon av medlemskårerna i LUS är också viktigt
då du sitter som företrädare för LUS i styrelsen. Styrelsen sammanträder cirka fem gånger per termin.

Externa uppdrag
Universitetsstyrelsen (3+0)
Universitetsstyrelsen är det högsta beslutande organet för Lunds universitet. Styrelsen beslutar om
budget och intern medelstilldelning, samt viktiga principfrågor som berör hela universitetet, tex.
kvalitetsutvecklingsprogram och den strategiska planen.
Som studeranderepresentant bör du ha erfarenhet av fakultetsstyrelsearbete, eller motsvarande. Du ska
ha stor erfarenhet av att ha varit aktiv som studeranderepresentant i utbildningsbevakande roll. Du bör
även ha viss kunskap om nationella utbildningspolitiska frågor och av forskarutbildningsfrågor. Du
ska känna till LUS och kårernas organisation mycket väl. Ett eget kontaktnät inom Lunds
universitetsvärld är en stor merit.
Du ska vara beredd på att lägga ner mycket tid på arbete som studeranderepresentant i
universitetsstyrelsen, även utanför de regelrätta styrelsemötena, exempelvis genom att hålla
utbildningar, skriva underlag och rapportera inför LUS styrelse, presidium och medlemskårer.
Studeranderepresentanterna ska ha stor mötesvana från universitets och/eller fakultetsorgan och vara

väl förtrogen med mötesformalia. Du ska ha stor kunskap om hur universitetets budgetarbete fungerar,
vara van vid att argumentera och framföra åsikter på ett övertygande sätt och du ska inte låta dig
avskräckas av digra möteshandlingar. Universitetsstyrelsen sammanträder under heldagar, ca tre
gånger per termin.
Disciplinnämnden (2+2)

Disciplinnämnden handlägger åtgärder mot studenter som brutit mot reglerna för
universitetets verksamhet, så som fusk, störande verksamhet och sexuella trakasserier.
Nämndens sammanträde är oftast det sista ledet i utredningen av ett disciplinärende och där
diskuteras huruvida studenter ska frias eller fällas. För att kunna göra ett bra jobb i
disciplinnämnden krävs att du har kunskap om hur universitetet fungerar och hur olika
examinationsformer kan se ut. Kunskaper om hur regler och lagar angående examination och
disciplinärenden lyder är också nödvändigt. Disciplinnämnden kan vara ett betungande
uppdrag, då nämndens ledamöter träffar studenter som står inför en svår situation. Vanligtvis
är det möte en gång i månaden. Disciplinnämnden leds av universitetets rektor.

