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Denna policy beskriver de olika roller och ansvarsområden Teknologkåren anser att Lunds
Universitets Studentkårer (LUS) bör ha. Vidare beskriver policyn även vilken typ av roll
Teknologkåren bör ta i olika sammanhang gällande LUS arbete.

Syftet med denna policy är att säkerställa att LUS är en effektiv organisation som genererar
nytta för Teknologkårens medlemmar. Syftet är även, i mer konkreta termer, att ge tydliga
direktiv kring Teknologkårens förväntningar på dess funktionärer gällande hur de ska arbeta
med LUS.

Policyn omfattar funktionärer som är valda att representera Teknologkåren i LUS samt
funktionärer som i övrigt arbetar med eller har inflytande över LUS.

Utkast färdigställt av: Mikael Novén
Ursprungligen antagen enligt beslut: 2012
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


FM4/2016 (Styrdokumentsgruppen)

LUS är en mycket viktig organisation och en samarbetsplattform för studentkårerna vid
Lunds Universitet. LUS behövs för att driva påverkansarbete mot Lunds Universitet centralt,
kommun och region. Teknologkåren förväntar sig att bli väl informerade av representanter i
universitetscentrala organ och av LUS presidium om det löpande arbetet, poster som ska
besättas samt vilka frågor som inom en snar framtid kan komma att diskuteras på LTH-nivå.
Det ska vara tydligt vem Teknologkåren kan vända sig till med frågor angående LUS
verksamhet. Detta för att Teknologkåren ska kunna få stöd i sin verksamhet genom att få
svar på frågor angående studenternas rättigheter och utbildningsfrågor av
universitetsgemensam karaktär. Arbetet med studenters rättigheter och hantering av
kränkningar mot dessa är frågor som är gemensamma för alla kårer och det är därför viktigt
att finna stöd bland de andra kårerna i detta arbete.
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LUS ska ha medel nog att bedriva ett effektivt påverkansarbete och agera
samarbetsplattform. LUS organisation ska vara liten och effektiv för att hålla nere
kostnaderna. För att alla medlemskårerna ska kunna vara med i samarbetet ska en
medlemsavgift som alla kårer klarar av att betala eftersträvas. LUS övriga verksamheter ska
inte innebära en ekonomisk börda. Fokus ska alltid ligga på att LUS ska kunna bedriva ett
effektivt påverkansarbete och en effektiv utbildningsbevakning.

Inriktningen på LUS politiska arbete ska förankras i medlemskårerna. Detta betyder att LUS
på lämpliga sätt ska hämta inspiration till och förankra frågor som drivs av LUS i kårerna.
LUS ska även agera samarbetsplattform för kårer inom Lunds Universitet genom att
underlätta samarbeten mellan kårer och sammanföra grupper av representanter från kårer
som arbetar med övergripande frågor (exempelvis inom fokusgrupper).

LUS har en förvaltande roll över de stiftelser och verksamhet som fanns kvar då Lunds
Studentkår upplöstes samt över tidningen Lundagård. Detta arbete bör skötas men denna
verksamhet ska i största möjliga utsträckning vara självförsörjande. Främst förvaltas ickepolitisk verksamhet som alla Lunds studenter kan ha glädje av, såsom Lundagård och
Lundakarnevalen.

För att LUS ska fungera som Teknologkåren vill krävs att Teknologkåren som en av
ägarkårerna tar ett stort ansvar i LUS verksamhet. Teknologkåren ska alltid vara representerat
i Kårordförandekollegiet och LUS ting. I alla arbeten ska Teknologkåren ta aktivt ansvar i att
lägga fram prioriteringar och frågor som bör drivas i LUS och universitetscentrala organ
samtidigt som arbetssituationen för presidialer, styrelse och andra engagerade ska beaktas. En
kontaktperson ska finnas på Teknologkåren som LUS enkelt kan kontakta. Företrädelsevis är
denna person samma som Kårordförande.
När val utlyses för externa och interna poster på LUS hjälper Teknologkåren till att sprida
information om dessa och Teknologkåren är delaktig i att posterna tillsätts av lämpliga
kandidater.
Teknologkåren ska efter LUS behov informera om viktigare frågor som arbetas med för att
LUS som samarbetsplattform för kårerna ska fungera så bra som möjligt. Detta både för att
LUS ska känna till och driva de frågor som är viktiga för medlemskårerna men även för att
Teknologkåren ska kunna dra nytta av samarbeten med andra kårer i gemensamma frågor.
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