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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 23 May 2015
Jacob Adamowicz, Styrelsens ordförande

S19 14/15

	
  

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Daniel Lundell till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Sara Gunnarsson till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 1 september mars och justerat den 7
september.

§8

Väldigt många protokoll. Anledningen? För att citera Linn: ”för att Jacob är sämst”.

§16

Bordlagd motion från tidigare Styrelsemöte

§17

Styrelsen bör ta en beslut om ärendet eller besluta om hur vi ska lämna över det till
nästa styrelse

§18

Styrelsen ska konkretisera Budgeten för 16/16. Förslaget för konkretisering är det
underlag som använts för att ta fram propositionen för Rambudget. GS kommer inte
kunna närvara på mötet men Styrelsen har fått alla förändringar förklarade för sig
under tidigare Styrelsemöten. Propositionen för rambudget finns som bilaga eftersom
den beskriver de övergripande förändringarna i budgeten.

§19

Styrelsen ska ta diskutera i TLTHs ställningstagande för Karnevalsstadgan som ska
klubbas av LUS-ting.

§20

Sen handlingen angående TLTHs innehav i Brygghuset Finn.

§21

Utkast på arbetsbeskrivningar. Den löpande texten kommer från utkastet av det nya
reglementet.

Möte
S2 13/14
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Civilingenjörsringen
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Jacob Adamowicz
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STYRELSEHANDLING
Per Capsulam-beslut

Kårhuset Lund, 23 maj 2015
Teknolog Teknologson, Hit och dit

Per Capsulam-beslut: Val av
valberedningsrepresentant LUs
TLTH hade stora problem att hitta någon som var intresserad och som passade in på posten.
Eftersom letandet av kandidat tog lång tid var styrelsen tvungen att ta ett per capsulambeslut när en lämplig kandidat till slut hittades.
Styrelsen valde Sara Fremlin för att vara Teknologkårens representant i LUS valberedning
för innevarande verksamhetsår.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

stadfästa per capsulam-beslutet

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Styrelsens ordförande 2014/15

Per Capsulam-beslut
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STYRELSEHANDLING
Per Capsulam-beslut

Kårhuset Lund, 23 maj 2015
Teknolog Teknologson, Hit och dit

Per Capsulam-beslut: Budget för
Lunchevent under Innovation week
Under S15 godkände Styrelsen en budget på 30 kr per person för Lunchevent under
Innovation week. Summan sattes med tron om att detta skulle vara tillräckligt för att kunna
beställa mat från MoP. Det visade sig senare att det billigaste alternativet som MoP erbjuder
var 35 kr. Eftersom Styrelsen inte skulle sammanträda innan Innovation Week togs ett per
capsulam-beslut.
Styrelsen beslutade därför att höja budgeten för eventet till 35 kr per person.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

stadfästa per capsulam-beslutet

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Styrelsens ordförande 2014/15

Per Capsulam-beslut
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 11 maj 2015
Erik Alstersjö, Näringslivsansvarig_

Heltidarrapport – Näringslivsansvarig
Perioden 2015-04-01 – 2015-04-30

”Detta är jag stolt över!”
Innovation Week blev oerhört lyckat ALLA verkar oerhört nöjda. Tack till styrelsen som
bidrog med pengar till lunchföreläsningarna

Nämn tre saker som har gått bra
Event med McKinsey som blev lyckat
Inspirationsföreläsning med Martin Gren
Luncföreläsning med Hampus Jakobsson

Nämn en sak som gått mindre bra
Det är VÄLDIGT få som dyker upp på mentorskapskollegierna, men jag kämpar vidare.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Det är skönt att kunna bolla med styrelsen eller någon styrelsemedlem kring vissa frågor.

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
JFF är en stor puck som jag tagit på mig. Dessutom är det en del småevent och uppstart av överlämning till
Richard som är i Kina.

Verksamhetsplanen
VP-rapporten är nästan helt klar

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 11 maj 2015
Erik Alstersjö, Näringslivsansvarig_

Projektuppföljning
Pågående:
JFF
Företag på Campus
Överlämning
Inpirationsföreläsning med Christer Fåhraeus

Avslutade projekt:
Innovation Week
Inpirationsföreläsning med Martin Gren
Några företag står på Campus

Frågor till styrelsen?
Nej inte idag.

Med vänlig hälsning,

ERIK ALSTERSJÖ,
Näringslivsansvarig

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING
Motion angående äskande av pengar för
studiefrämjande evenemang

Kårhuset Lund, 20 maj 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor

Motion angående äskande av pengar för
studiefrämjande evenemang
Bakgrund
Som nyanländ student vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) får du uppleva en helt fantastisk
nollning och du träffar vänner för livet. Den enda konkreta bristen med Teknologkårens
(TLTH) nollning är att den, generellt genom åren, inte förbereder studenterna tillräckligt väl
för de kommande studierna. LTH har, via Studievägledningen (SVL), inrättat ett
komplement till nollningen, nämligen (den akademiska) mottagningen. Mottagningen
innefattar, bland mycket annat, att SVL och programledning tar en mer framträdande roll i
nollans vardag genom hjälp, information och medvetandegörande utav vikten av
studieteknik samt hållbara studieplaneringar.
SVL:s arbete är eftersträvansvärt och görs på ett gediget sätt. Men tyvärr räcker det inte alltid
till. Studenterna upplever fortfarande att deras arbetsbelastning är för hög eftersom de inte
har tagit ”varningarna” eller ”uppmaningarna” på allvar. Eller så har de lydigt de goda råden
men märkt att deras högsta växel inte gav ett motsvarande resultat. Oavsett så leder det till
att en hel del studenter inte får godkänt på sina introducerande kurser (se slutrapporten för
Endimensionell analys, bara!). Därutöver finns det en hel del studenter som uttryckt att de
antingen inte tar del utav nollningsaktiviteter, varav de inte hittar någon att umgås med, eller
så har de hittat vänner eller festkompisar – men inte rätt personer att plugga med.
Teknologkulturen är i regel väldigt inkluderande och LTH har i regel en god arbetsmiljö. Det
som, i regel, lyser med sin frånvaro är en hållbar, stimulerande och studentcentrerad syn på
studier. Intresset för ämnet finns. Viljan att klara sig finns. Dock saknas verktygen och
inställningen i den omgivande miljön som främjar till studier.
Det räcker inte med uppmaningar om att plugga hårt. Det räcker inte med varningar om att
det skiter sig om en inte tar i ordentligt. Det räcker inte med att referera till studieråd,
studievägledning eller studieverkstad – det pekande fingret sträcker sig inte tillräckligt långt.
Det som behövs är en utsträckt, hjälpande och, viktigast av allt, greppande hand som lyfter
studenterna över den höga tröskeln som är högskoleutbildning och som därefter möjliggör
för den framtida teknologen att bedriva en självständig och hållbar studieteknik samt
studieplanering.
Cynikerna säger att nollningen lär studenterna att supa, festa och att trivas i teknologmiljön –
men utbildningsperspektivet lyser med sin frånvaro. Studieråd anordnar pluggkvällar och
Teknologkåren uppmanar till engagemang, något som få studenter tar till sig. Pennan är
mäktigare än svärdet – men pennan är inte lika greppbar som spelkontrollen, flaskan eller de
förlegade studietipsen som ens faddrar oftast bidrar med. Vi gör nollorna en björntjänst
genom att göra de reda för allt – men inte det absolut viktigaste.
En annan sak som högre studier, eller ens tid vid lärosätet, förväntas bidra med är
ledarskaps-, bedömnings- och kommunikationsförmågor. Likväl i detta fallet så gör LTH
mycket – men inte tillräckligt. Engagemanget för utbildningsfrågor och utbildningspolitik är
vagt trots att många tillfrågade tycker att det är viktigt. Varför är det så? Det är för att
påverkansarbete och studentinflytande består av långtgående och komplicerade processer
som oftast skymmer det fantastiska i upplevelsen av att ta del av beslut som aktivt förbättrar
Motion angående äskande av pengar för
studiefrämjande evenemang
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STYRELSEHANDLING
Motion angående äskande av pengar för
studiefrämjande evenemang

Kårhuset Lund, 20 maj 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor

ens egna och kamrater studiesitution. En undgår lätt den personliga vinsten och utvecklingen
av att analysera sin egna och andras roll i ett större sammanhang – vare sig det är i klassen,
på LTH eller i samhället. En missar även vilka vinster det finns i att föra debatt och dialog
med över- som underordnade om någonting som berör en själv och många andra. Det stora
och vackra av att engagera sig gömmer sig strax över den där höga tröskeln.
Det räcker inte med att säga ”engagera dig”. Teknologen blir inte inspirerad av att höra
”Nämn det där i CEQ-enkäten”. Precis som det finns en orättvis och i dunkel skymd syn på
utbildningsplanering och studieteknik, ser det mörkt ut för engagemanget inom
utbildningsfrågor.
Något måste ändras. Någon måste göra något. Det krävs en stor och samlad kraftinsats för
att rensa bort den förlegade synen på utbildning som i dagsläget råder. Den förändringen
kommer inte från kurser, lärare eller studievägledning. Den måste komma från de som har
direkt störst kontakt med utbildningen. Studenterna måste göra något stort för studenterna.
En samlad insats kräver samordning. En kraftfull insats kräver resurser. En kvalitativ lösning
kräver tydlig problembeskrivning. Sammanfattningsvis har följande problematik identifierats:





Många teknologer klarar inte av alla sina poäng under sitt första, men även
efterföljande år.
Många teknologer upplever sin arbetsbelastning som för hög på grund av bristande
rutiner eller bristande insikt.
Många teknologer studerar med kamrater som har ett dåligt inflytande på ens studier
eller med inga kamrater alls.
Få studenter inser vikten av ett aktivt påverkansarbete samt vilka personliga, som
gemensamma, vinster studentinflytandet bidrar med.

Studierådsordförandekollegiet (SRX) spånat fram en idé, ett projekt, som avser att lösa eller
åtminstone mildra ovan nämnda problematik. Detta genom ett dagslångt evenemang vars
syfte är att belysa studierna. Vi vill ge känslan utav att oberoende av sektionstillhörighet sitter
alla i samma (plugg)båt. Vi vill hjälpa nollorna/ettorna att få upp ögonen för hur bra det är
att ta och bidra med hjälp – av och till varandra. En insikt som förhoppningsvis sätter tonen
för deras kommande studietid. Studenterna ska ha möjlighet att komma närmare oss som
jobbar med studiebevakning, att få chansen att i ett tidigt stadium visa vad studieråden och
teknologkåren kan göra för studenternas utbildningssituation. Det kommer dessutom att
bidra med stor hjälp i vårt, kårens och studierådens, arbete med att förbättra utbildningarna
på LTH. Vi vill visa att sektionerna arbetar tillsammans för att förbättra utbildningen.
Idén är förankrad i överphöskollegiet och de ger oss sitt stöd i utförandet.

Evenemanget
Nedan redogörs för det allmänna konceptet för evenemanget. Vissa detaljer kvarstår att
utredas.





Datum: Samma dag som S-festen: läsvecka 5, 3/10
Tid: Ca. 11 till ca. 17
Klädsel: Valfri
Kostnad/inträde: 20 kr som endast täcker kostnader för tygmärke (och som inger
skuldkänslor om man inte dyker upp!)

Motion angående äskande av pengar för
studiefrämjande evenemang
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Motion angående äskande av pengar för
studiefrämjande evenemang










Kårhuset Lund, 20 maj 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor

Arrangörer: Undertecknad, Maria Lindahl (SRV-ordförande) och Viktoria Ringdahl
(SRM-ordförande) med hjälp utav övriga studierådsordförande och eforderligt antal
studierådsfunktionärer.
Övriga deltagare/personal: PP/teknik, övningsledare (cirka 15), faddrar, phös och
garderobspersonal (vi betalar garderoben fram tills det att S-festen börjar)
Antal deltagare (nollor): 250 (+/- 50) i grupper om 12 ettor blandat från alla
sektioner.
Pris för vinnarlag: 12 x Spotifyprenumeration (3 månader premium)
Övriga kostnader: Mat, transport av ING, rekvisita (se punkten ”Stationer” nedan)
Preliminärt schema för dagen:
Gasquesalen:
11.30 – 12.00: Garderob/insläpp öppnar. Mat i form av brunchbuffé.
12.00 – 13.30: Presentation av SRX, brandtal om studiebevakning/CEQ,
utbildningsquiz följt av eventuellt inspirerande spex.
13.30 – 13.45: Transport från Gasque till Matteannexet (LU bygg har
kontaktats och det är gratis för oss att hyra)
Matteannexet:
13.45 – 15.15: Stationstävlingar anpassade för alla sektioner. 4 stationer
per grupp. En av stationerna är matpaus. Varje station kommer att finnas
i flera uppsättningar så att flera grupper kommer att kunna göra
”samma” station samtidigt (se punkten ”Stationer” nedan). Därutöver en
ypperlig möjlighet för studieråden och Utbildningsutskottet/TLTH att
marknadsföra sig.
15.15 – 17.00: Pluggstuga i form av olika ”teman” såsom exempelvis
individuell hjälp, ”hitta en studiekamrat”-hjälp, studietekniks-case, SI,
gruppstudier m.m. I tentasalarna i annexet. En lugn studieeftermiddag
där studenterna får hjälp med bl.a En-dimen. Till de som inte läser
endimen kommer vi ta konakt med äldre studenter som kommer och
visar projekt och pratar om ”bra saker att veta”.
17.00: Resultat från tävling och utdelning av tygmärke. Därefter följt av
städ/ihoppackning etc.
Stationer:
o Konstruktion:
Laget får en låda med t.ex grillpinnar, tejp etc. Utmaningen är att bygga
”det högsta tornet”, en katapult eller övrig mojäng. En samarbetstävling för
att stärka banden mellan sektionerna och få igång lagkänslan – för att inte
tala om kreativiteten och ingenjörstänket!
o

Estetik:
Lagen får en tom kanvas, penslar och färg. De ges olika ord tex CEQ eller
studieteknik, sedan är utmaningen att gestalta dessa på duken. Här får
överphösen bestämma vem som gjort det bästa jobbet. Här handlar det
återigen om att hitta sin kreativa sida. Att som lag bestämma vad man vill
förmedla. Detta är ett bra sätt att lära studenterna hur man lägger upp ett
grupparbete. Hur man går från en ide till ett färdigt resultat. Många
kommer från skolor där man arbetat i samma grupper och med samma
kompisar under flera år; att stöta på nya människor och nya sätt att tänka är
väldigt nyttigt. Så att ha ett ”testgrupparbete” där alla är engagerade är ett
lättsamt sätt att göra detta.

Motion angående äskande av pengar för
studiefrämjande evenemang
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Motion angående äskande av pengar för
studiefrämjande evenemang

Kårhuset Lund, 20 maj 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor

o

Analys:
Vid denna station ställs lagen inför olika frågeställningar och kluriga
tankeställare i form av gåtor. Återigen tränas studenterna i att lösa problem
i grupp. Att få inputs från andra på hur man attackerar ett problem
kommer gynna alla i sina fortsatta studier. För referens/tanke/inspiration:
http://www.sherlocked.se/

o

Beräkning:
Ett enormt sudoku kommer vara tejpat till golvet i formen av A3-papper
eller motsvarande. Lagen tilldelas siffrorna ej representerade på ”brädet”.
Resten av utmaningen är simpel, lös problemet på kortast möjliga tid.
Problemlösning, lagarbete, tidpress, lagom svårt och utmanande!

o

Mat:
Frukt, kaffe, kakor och någon lätt mat. Förslagsvis en wrap! Ge ny energi
till studenterna så att de orkar plugga senare.

o

Uppdragslista:
Under hela dagen kommer lagen kunna samma poäng genom att utföra
uppdrag från uppdragslistan. På listan kommer finnas alla möjliga uppdrag
mellan himmel och jord. En kan tex vara ”Ta smartaste bilden med ÖPK”.
ÖPK kommer sitta på en plats med en utklädningslåda framför sig och en
fotograf kommer ta bilderna. Syftet med de här sidouppdragen är så att
eventuell dötid kan botas – samtidigt som det lär vikten av delegation!

Förslag
Eventets exakta kostnader är i dagsläget omöjliga att specificera. Dessutom är detta ett event
som inte kan bekostas av utbildningsutskottet, oberoende av omfång. Därutöver önskar vi
nyttja sittande styrelses disponibla kassa för att säkra en framtida investering i detta skede.
Siffran som begärs är ett maximumbelopp. Alla finanser som inte förbrukas återbetalas.
Vi yrkar därför på
att
Styrelsen avsätter 30 000 (trettiotusen) kronor ur lämplig budgetpost för att
möjliggöra förverkligandet av det beskrivna eventet.
I tjänsten,

ALEXANDER PIETA
THEOFANOUS
Vice kårordförande för
utbildningsfrågor 14/15

MARIA LINDAHL
Studierådsordförande för Vsektionen 2015

Motion angående äskande av pengar för
studiefrämjande evenemang

VIKTORIA RINGDAHL
Studierådsordförande för Msektionen 2015
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Motion angående ugn i Gasqueköket

Kårhuset Lund, 21 maj 2015
Christian Hernvall, Pedell 21.0

Akademiska Hus håller på att byta ut stora delar av köksmaskinsparkerna i Kårhuset, dit
även Cornelisköket och Gasqueköket räknas, eftersom att många av maskinerna som finns i
köken börjar bli väldigt gamla. Exempelvis så kommer kyl, stekbord och spis bytas ut i våra
kök utan kostnad för TLTH. Akademiska Hus vill även byta ut ugnen i Gasqueköket, och jag
frågade därför (Elron Ly) om de kan byta ut den mot en större modell. Jag har fått höra från
hyresgäster genom Kårhusservice att det finns stort behov av en större ugn, och att det är
den här investeringen vi vill göra i Gasqueköket. Pratade även med Måns som håller
restaurangen på Studiecentrum som tyckte att det var en bra deal. Anledningen till att detta
är aktuellt just nu är för att Akademiska Hus annars kommer att byta ut nuvarande ugn mot
en motsvarande fast nyare, och den kommer med största sannolikhet stå där i väldigt många
år. Om en uppgradering är aktuell vid senare tillfälle så kommer hela ugnen behöva
finansieras av TLTH, vilket kommer kosta betydligt mer. Akademiska Hus kan byta ut den
gamla ugnen mot en större modell om TLTH står för mellanskillnaden gentemot att ha köpt
en ny ugn motsvarande den vi har nu. Mellanskillnaden ligger på 52250kr (inkl moms). Det
finns 13600kr kvar i HUT05 inventarier som går att lägga på detta, men det räcker tyvärr inte
hela vägen. Jag undrar därför om resterande medel går att äska från Styrelsen för ändamålet.

Jag föreslår att TLTH investerar i en större ugn till Gasqueköket.
Jag yrkar därför på
att

avsätta 38650kr från styrelsen disponibelt för att, tillsammans med 13600kr från
HUT05, finansiera byte till en större ugn i Gasquesalsköket.

I tjänsten,

CHRISTIAN HERNVALL,
Pedell 21.0

Motion angående ugn i Gasqueköket
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Motion angående Soffinköp

Kårhuset Lund, 29 januari 2015
Christer Andersson & Rasmus Kjellén
Utskottet för att få saker gjort

Motion angående Soffinköp
Bakgrund

Den gamla soffan i hänget är helt slut, vilket ger det nyrenoverade rummet och det i övrigt så
fina kontoret en naggad kant. (Soffborden är inte mycket bättre…)

Förslag

Vårt förslag är att köpa in en likadan soffa som den nya (den hela), (11 490:- ink frakt)
http://www.nilssonsisvedala.se/product.html/castello och två nya soffbord (1295:-/st ex
frakt) http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10176287/#/10176292 Totalt
14 080:- plus transport till Ikea.
Vi yrkar därför på
att

Köpa in en ny soffa till hänget, enligt ovan.

att

Köpa in två nya soffbord, enligt ovan.
Det åligger styrelsen att göra detta, Rasmus hjälper gärna till.

I tjänsten,

CHRISTER ANDERSSON,
Utskottet för att få saker gjort

Motion angående soffinköp

RASMUS KJELLÉN,
Utskottet för att få saker gjort
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FORDRAN HOS TIF
2014/2015

Kårhuset Lund, 12 september 2014
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Motion angående fordran hos TIF 2014/2015
År 2009 fick Teknologkårens IF ett lån av Teknologkåren på 25000kr för att starta upp verksamheten. I
avtalet står det att TIF ska jobba av skulden genom att hjälpa till på olika evenemang. Det upptäcktes i våras
att 15300kr av denna skuld kvarstår. Styrelsen behöver därför nu ta ställning till hur kåren ska hantera denna
skuld.
Avtalet och underlag till betalningarna samt utdrag ur bokföringen bifogas.
Jag yrkar på
Att styrelsen ska ta ställning i frågan

Dag som ovan

ELIN NORDAHL
Generalsekreterare

Attestlista
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1. Ändamål och organisation
§1.1 Grundande

Lunds studentkårers karneval (hädanefter kallad
Lundakarnevalen) har firats sedan 1849.

§1.2 Syfte

Syftet för Lundakarnevalen är att vart fjärde år arrangera en
studentkarneval för att i lundensisk och karnevalistisk anda
roa studenter och allmänhet i Lund. Verksamheten ska vara
ideell samt icke-kommersiell.

§1.3 Huvudmän

Huvudmän för Lundakarnevalen är de studentkårer som
erhållit studentkårsstatus vid Lunds universitet som så
önskar. Huvudmännen har inget juridiskt eller ekonomiskt
ansvar för Lundakarnevalen.

§1.4 Organisation

Lundakarnevalens organisation består minst av
 karnevalsorganet,
 karnevalskommittén,
 utredningsgruppen,
 valberedningen samt
 revisorerna.

§1.5 Firmatecknare

Lundakarnevalens firma tecknas av
 karnevalskommittén samt
 de personer karnevalskommittén beslutar att delegera
firmateckningsrätt till.
Firmatecknare ska vara myndig och inte ha näringsförbud.

§1.6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

2. Karnevalsorganet
§2.1 Syfte

Karnevalsorganet är Lundakarnevalens högsta beslutande
organ och är genom sina huvudmän representanter för
samtliga studenter vid Lunds universitet.

§2.2 Sammansättning

Karnevalsorganet utgörs av en ledamot utsedd från vardera
huvudman till Lundakarnevalen. Vardera ledamot har en
röst. Ledamoten ska vara utsedd senast tre vardagar före
nästkommande karnevalsorgan för att anses giltig för
sammanträdet.
Beslutar karnevalsorganet att fira Lundakarneval enligt §2.4
ska varje studentkår som erhållit studentkårsstatus vid Lunds
universitet meddela om de inte önskar att vara huvudman
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för Lundakarnevalen. Studentkår som ej önskar att vara
huvudman för Lundakarnevalen förlorar all representation i
organet, fram till dess att en ny utredningsgrupp ska
tillsättas.
§2.3 Karnevalsorganets ordförande

Karnevalsorganet leds av Lunds Universitets Studentkårers
ordförande. Vid dennes frånvaro utser karnevalsorganet en
tillförordnad
mötesordförande.
Karnevalsorganets
ordförande har inte rösträtt vid karnevalsorganets
sammanträden.

§2.4 Åligganden

Det åligger karnevalsorganet att:
 i god tid före Lundakarnevalen tillsätta en
utredningsgrupp och utredningsgruppens ordförande
som utreder förutsättningarna för att fira Lundakarneval.
Beslutar karnevalsorganet att fira Lundakarneval ska
karnevalsorganet:
 besluta om vilka poster, utöver karnevalsgeneral och
ekonomichef, som ska utgöra karnevalskommittén,
 tillsätta ordförande samt sex ledamöter för
valberedningen i enlighet med §4.2,
 tillsätta en karnevalskommitté,
 tillsätta ekonomichef,
 tillsätta revisorerna,
 stadfästa
karnevalsgeneral
efter
förslag
från
karnevalskommittén,
 besluta om medlemskapskrav för att vara karnevalist,
 godkänna karnevalens rambudget efter förslag från
karnevalskommittén,
 besluta
om
eventuella
policydokument
för
Lundakarnevalen,
 vid behov tillsätta arbetsgrupper,
 efter
revisorernas
rapport
ta
ställning
till
karnevalskommitténs ansvarsfrihet samt,
 besluta om resultatdisposition.
 Tillsätta karnevalens valberedning samt nominera
ordförande och tre ledamöter i valberedningen, i enlighet
med §4.1 och §4.2
 Tolka stadgan, i enlighet med §8.1
 Ändra stadgan, i enlighet med §8.2
 Uppläsa Lundakarnevalen, i enlighet med §9.1
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§2.5 Kallelse och handlingar

Karnevalsorganet
sammanträder
på
kallelse
av
karnevalsorganets ordförande. Rätt att hos karnevalsorganets
ordförande kräva kallande till organ tillkommer
karnevalsgeneralen, revisorerna, eller enskild huvudman.
Kallelse och handlingar ska vara respektive huvudman samt
karnevalsgeneral och revisorerna tillhanda senast fem
vardagar före sammanträdet. Ärenden som inte upptagits på
föredragningslista till karnevalsorganets sammanträden får
inte behandlas om inte karnevalsorganet så beslutar att göra.

§2.6 Beslutsförhet

Karnevalsorganet har rätt att fatta beslut då minst hälften av
antalet ledamöter är närvarande vid omröstningen.
Ärenden som avgörs i karnevalsorganet ska ha erhållit
samtliga avlagda röster eller samtliga avlagda röster förutom
en. Ledamot kan begära röstprotokoll. I sådant röstprotokoll
ska anges såväl bifallsröster och avslagsröster samt vilka som
avstått från att rösta. Den som avstått från att rösta ska inte
beaktas vid ett avgörande ifall ett förslag erhållit samtliga
röster eller samtliga röster förutom en.

§2.7 Valärenden

Vid personval blir den person som fått mer än hälften av de
avlagda rösterna vald. Kandiderar fler än en person, eller om
karnevalsorgansets ordförande eller karnevalsorganet anser
att person kan lida skada eller men, ska omröstningen vara
sluten. Om platsen inte kunnat besättas på detta sätt, går de
två kandidater som erhållit högst röstetal i första omgången
vidare till en ny omröstning. Under omröstningen får
ytterligare nomineringar inte förekomma.
I andra
valomgången är den vald som erhållit flest röster. Vid lika
röstetal har valberedningens förslag företräde. I övrigt ska en
ny omröstning hållas mellan de som fått lika röstetal. Under
pågående möte får nominering av ytterligare kandidater,
utöver de av valberedningen föreslagna samt motkandidater,
ske endast efter att mötet så beslutat.

§2.8 Ordningsfråga

Ordningsfråga som avgörs inom karnevalsorganet avgörs
med enkel majoritet.

§2.9 Adjungeringar

Med adjungeringar menas, om inte annat stadgas,
adjungering med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
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§2.10 Ständigt adjungerade

Till karnevalsorganets sammanträden är följande ständigt
adjungerande:
 karnevalskommittén,
 revisorerna,
 ordförande för valberedningen,
 LUS presidium,
 ordförande, eller motsvarande, för erkänd studentkår vid
Lunds universitet,
 representant från Akademiska Föreningen, samt
 representant från Kuratorskollegiet.

§2.11 Jäv

Ledamot får inte delta i omröstning rörande ansvarsfrihet
för ledamoten själv eller för sådant organ inom
Lundakarnevalen, vilket ledamoten tillhör under den tid som
beslutet avser. Inte heller får ledamot delta i omröstning i
fråga, vars avgörande kan förväntas medföra synnerlig nytta
för ledamoten själv eller någon vederbörande närstående.

§2.12 Lyckta dörrar

Karnevalsorganet är offentligt såvida inte organet beslutar
annorlunda. Möte eller fråga som rör enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden kan, om karnevalsorganet
eller dess ordförande kan anta att den enskilde eller någon
honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs,
efter beslut av karnevalsorganet eller dess ordförande
behandlas bakom lyckta dörrar. När beslut tas om att gå till
lyckta dörrar erhåller, om inte organet beslutar annorlunda,
endast ledamöter i organet rätten att delta. Däremot kan inte
beslut tas bakom lyckta dörrar.

§2.13Protokoll

Vid karnevalorganets sammanträden ska beslutsprotokoll
föras. Protokoll justeras av karnevalsorganets ordförande,
jämte en av karnevalsorganet utsedd justeringsperson. Vid
valärenden ska protokoll justeras av karnevalsorganets
ordförande, jämte två av karnevalsorganet utsedda
justeringspersoner. Efter justering ska protokoll anslås
offentligt via lämpliga kanaler samt arkiveras av
karnevalsorganets ordförande.

3. Karnevalskommittén
§3.1. Syfte

Karnevalskommittén ansvarar för Lundakarnevalens
genomförande och dess ekonomi. Ledamöter utses av
karnevalsorganet på förslag av valberedningen senast nio
månader före karnevalsåret. Karnevalskommittén svarar
inför karnevalsorganet.
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§3.2. Sammansättning

Karnevalskommittén ska bestå av:
 karnevalsgeneral,
 ekonomichef,
 två ledamöter från förutvarande karnevalskommitté, samt
 av karnevalsorganet fastställt antal ledamöter.
Karnevalskommittén utgörs inledande av två ledamöter ur
förutvarande
karnevalskommitté,
företrädesvis
av
förutvarande karnevalsgeneral. Om så är fallet fortsätter
förutvarande karnevalsgeneral sitt ämbete till dess att ny
general är utsedd. Om så inte är fallet får posten som
karnevalsgeneral vara vakant till dess att ny general tillsätts.
Ledamöter av karnevalskommittén ska vara, eller nyligen
varit, studenter vid Lunds universitet. De två ledamöterna
från förutvarande karnevalskommitté omfattas inte av detta
krav.

§3.3. Åligganden

Det åligger karnevalskommittén att:
 inom sig tillsätta karnevalsgeneral samt redovisa
processen för detta till karnevalsorganet,
 tillsätta sektionschefer och souschefer samt redovisa
processen för detta till karnevalsorganet,
 bereda policydokument till karnevalsorganet,
 lägga
fram
Lundakarnevalens
rambudget
för
karnevalsorganet,
 avlägga
löpande
verksamhetsrapporter
till
karnevalsorganet,
 utvärdera Lundakarnevalen,
 efter avslutad Lundakarneval skriva testamente för att
säkerställa att anskaffade erfarenheter förs vidare till
kommande Lundakarneval, samt
 ansvara för att Lundakarnevalens årsredovisning
tillsammans med övrigt revisionsunderlag senast ett år
efter karnevalsdagarna överlämnas till revisorerna för
granskning.

4. Valberedning
§4.1. Syfte

Lundakarnevalens valberedning utses av karnevalsorganet
senast 18 månader före karnevalsåret. Valberedningen har till
uppgift att bereda och föreslå karnevalsorganet
karnevalskommittéledamöter samt revisorer. Valberedningen
ska
iaktta
ett
organisations-,
mångfaldsoch
jämställdhetsperspektiv.

§4.2. Ledamöter

Valberedningen ska bestå av:
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 ordförande
och
sex
ledamöter
tillsatta
av
karnevalsorganet, varav ordförande och tre ledamöter
nominerade av huvudmännen, två ledamöter nominerade
av Kuratorskollegiet och en ledamot nominerad av
Akademiska Föreningen.
§4.3. Ständigt adjungerade

Till valberedningens sammanträden är en representant tillsatt
av förutvarande karnevalskommitté ständigt adjungerad.

§4.4. Beslutsförhet

Valberedningen är beslutsmässig då valberedningens
ordförande samt minst hälften av ledamöterna är närvarande
vid sammanträdet.

§4.5. Åliggande

Det åligger valberedningen att till karnevalsorganet lämna
förslag på:
 ekonomichef,
 ledamöter i karnevalskommittén,
 revisorer,
 fyllnadsval till karnevalskommittén samt
 eventuella övriga poster karnevalsorganet beslutar att
uppdra till valberedningen att bereda.

§4.6. Valberedningsordförandes
åliggande

Valberedningens ordförande ska till karnevalsorganets
ordförande avge fullständigt namnförslag avseende de val
som ska förrättas, i sådan tid att förslaget kan utsändas
senast tio vardagar före karnevalsorganets sammanträde.

§4.7. Kandidering

Kandidatur ska ha inkommit till valberedningen senast fem
veckor före karnevalsorganets sammanträde.

§4.8. Nominering

Nominering ska ha inkommit till valberedningen senast fem
veckor före karnevalsorganets sammanträde.

§4.9. Fyllnadsval

Kandidaturer och nomineringar för fyllnadsval ska inkomma
till valberedningen senast tio vardagar före karnevalsorganets
sammanträde.

§4.10. Protokoll

Vid beslut ska beslutsprotokoll föras och justeras av
valberedningens ordförande samt en utsedd justerare.
Justeringen ska ske skyndsamt och beslutsprotokollen ska
därefter offentliggöras, det är först då valberedningens
nomineringar är offentliga.

§4.11. Motkandidering

Efter offentliggörande av protokoll är det möjligt att
motkandidera. Sista datum för motkandidaturer är fem
vardagar
före
karnevalsorganets
sammanträde.
Motkandidaturer
ska
inkomma
skriftligen
till
karnevalsorganets ordförande.
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§4.12. Jäv

5. Utredningsgruppen

Ledamot i valberedningen får inte delta i beslut i
valberedningen varigenom ledamoten själv eller någon
vederbörande närstående föreslås till viss post. Ordförande
eller ledamot i valberedningen äger ej rätt att kandidera eller
acceptera nomineringar till poster inom Lundakarnevalen.

§5.1. Syfte

Utredningsgruppen utses av karnevalsorganet senast 18
månader före karnevalsåret och har till uppgift att utreda
förutsättningarna för att fira Lundakarneval liksom vilka
poster, utöver karnevalsgeneral och ekonomichef, som ska
utgöra karnevalskommittén.

§5.2. Sammansättning

Utredningsgruppen utgörs av:
 ordförande,
 fem ledamöter, samt
 tre ledamöter från sittande karnevalskommitté.

§5.3. Ordförandes åligganden

Det åligger utredningsgruppens ordförande att rapportera
resultatet av utredningen till karnevalsorganet, samt skicka in
beslutsförslag till karnevalsorganets ordförande senast tre
månader efter gruppens tillsättning.

6. Karnevalens revisorer
§6.1 Ekonomisk revisor

Ordinarie ekonomisk revisor utses av karnevalsorganet. Den
ekonomiska revisorn ska vara auktoriserad revisor eller
inneha motsvarande kompetens. Den ekonomiska revisorn
är ansvarig för att genomföra en revision av
Lundakarnevalens räkenskaper och förvaltning.

§6.2 Verksamhetsrevisor

Tre stycken ordinarie verksamhetsrevisorer utses av
karnevalsorganet. Verksamhetsrevisorerna ska löpande
granska Lundakarnevalens verksamhet för karnevalsorganets
räkning.

§6.3 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse ska avges för den genomförda
Lundakarnevalen och vara karnevalsorganet tillhanda senast
ett år efter karnevalsdagarna. Berättelsen ska innefatta
yttrande i fråga om ansvarsfrihet för karnevalskommittén.

7. Kapital
§7.1. Kapital

För säkerställande av Lundakarnevalens fortlevnad ska
målsättningen vara att det egna kapitalet uppgår till tio
procent av den senaste karnevalens omsättning.

8. Ändring och tolkning av stadgan
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§8.1 Stadgetolkning

Tolkningsföreträde
karnevalsorganet.

av

denna

stadga

tillkommer

§8.2 Stadgeändring

Denna stadga kan ändras genom likalydande beslut av
karnevalsorganet vid två sammanträden med minst tre och
högst nio månader emellan, dock ej samma termin.

9. Upplösning
§9.1. Upplösning

Lundakarnevalen upplöses genom två likalydande beslut av
karnevalsorganet med två års mellanrum. Vid upplösande
ska karnevalsorganet besluta om hur Lundakarnevalens
tillgångar, efter samtliga skulders gäldande, ska fördelas.
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Stadgegruppens svar
Stadgegruppens resonemang kring § 1.3 ”Huvudmän för Lundakarnevalen är erkända
studentkårer vid Lunds universitet som så önskar. Huvudmännen har inget juridiskt eller
ekonomiskt ansvar för karnevalen.”
Stadgegruppen har i sitt arbete lagt stor vikt vid just frågan kring skrivelsen om huvudmännens
ekonomiska och juridiska ansvar. Diskussionerna resulterade i att vi ansåg att skrivelsen ”Huvudmännen
har inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar för karnevalen” var den mest lämpliga. Detta grundar vi dels i
att huvudmännen genom karnevalsorganet inte har någon exekutiv makt, den verkställande makten ligger
på karnevalskommittén och eftersom huvudmännen inte har någon egentlig påverkansmöjlighet i den
löpande verksamheten kan inte heller huvudmännen åläggas något ekonomiskt eller juridiskt ansvar. Den
föreslagna stadgan stipulerar en tydlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen och karnevalskommittén
och det organ som har möjlighet att reellt påverka den löpande verksamheten och därmed karnevalens
ekonomi ska även bära det ekonomiska och juridiska ansvaret. Vidare har inte heller huvudmännen något
ekonomiskt intresse i karnevalen i den mening att huvudmännen varken har någon direkt möjlighet att
generera vinst, eller ådra sig förluster för den delen, genom sitt huvudmannaskap i karnevalen. Genom
den föreslagna lydelsen i §1.3 visar huvudmännen tydligt att de tagit ställning i frågan rörandes ekonomiskt
och juridiskt ansvar och att deras avsikt ej är att bära precis nämnda ansvar. Istället är det karnevalen, och
karnevalskommittén, som bär det ekonomiska och juridiska ansvaret, helt i enlighet med den
ansvarsfördelning som följer av den föreslagna stadgan. Stadgegruppen har vidare även varit i kontakt med
Katarina Olsson, professor i civilrätt, och stadgegruppens resonemang stämmer överens med hennes
bedömning av situationen.
Stadgegruppen har noterat att en majoritet av huvudmännen stödjer ovanstående argument och
sammantaget har stadgegruppen således valt att behålla den föreslagna lydelsen.

Stadgegruppens resonemang kring §2.4 ”Stadfästa alternativt tillsätta karnevalsgeneral efter
förslag från karnevalskommittén”.
Även denna fråga har diskuterats i stadgegruppen och det finns onekligen fördelar med båda alternativ.
Fördelen med att karnevalsorganet tillsätter karnevalsgeneralen är kanske framförallt att det ger valet av
karnevalsgeneral större legitimitet och sänder ut en tydlig signal till allmänheten. Fördelen med att
karnevalsgeneralen väljs internt av karnevalskommittén och sedan stadfästs av karnevalsorganet är att
kommittén därmed ges möjlighet att själva välja sin ledare internt, de äger själva frågan om vem som ska
leda dem. Tidigare har generalen tillsatts internt och stadfästs av organet och karnevalens representanter
önskar att denna arbetsordning upprätthålls. Stadgegruppen har haft delade meningar i denna fråga men
har valt att lägga stor vikt vid karnevalens egna representanter då de har faktisk erfarenhet av denna
process. Mot bakgrund av detta har stadgegruppen valt att behålla den föreslagna lydelsen.
OBS stadgegruppen var ej enig i denna fråga.

Stadgegruppens resonemang kring §6.1 ”Den ekonomiska revisorn ska vara auktoriserad revisor
eller inneha motsvarande kompetens.”
Även frågan kring huruvida karnevalens stadga ska kräva att karnevalens ekonomiska revisor ska vara
auktoriserad revisor ej har diskuterats flitigt i stadgegruppen. Stadgegruppen kan definitivt förstå
argumenten för varför kravet på auktoriserad revisor bör ställas, men vill ändock understryka två saker.
Dels har karnevalen aldrig tidigare haft en auktoriserad revisor utan alltid haft fullgod kostnadsfri
granskning av pensionerad revisor med osedvanligt hög yrkeserfarenhet och kompetens. Vidare innebär
skrivelsen ”likställd kompetens” att kompetenskravet tillgodoses, det kommer således aldrig vara tal om att
den ekonomiska revisorn inte kommer att vara tillräckligt kvalificerad. Vidare är det alltid huvudmännen
som tillsätter revisorn, vilket innebär att huvudmännen har alla möjligheter att garantera att revisorn har
den kompetens som krävs och önskas.
Med den föreslagna skrivelsen ges huvudmännen alla möjligheter att välja en auktoriserad revisor. Värt är
att poängtera är dock att möjligheten finns kvar för huvudmännen att, om de skulle önska, tillsätta en
revisor med likställd kompetens. Mot bakgrund av denna valmöjlighet väljer stadgegruppen att behålla den
föreslagna skrivelsen.
OBS stadgegruppen var ej enig i denna fråga.

Specifika svar på remissvar

Akademiska Föreningen
Akademiska Föreningen yrkar på följande lydelse under §1.3
”Huvudmän för Lundakarnevalen är erkända studentkårer vid Lunds Universitet”
Stadgegruppen förstår Akademiska Föreningens argument, men hänvisar till det allmänna svaret från stadgegruppen ovan.
Akademiska Föreningen yrkar på följande lydelse under §2.1
”Karnevalsorganet är Lundakarnevalens högsta beslutande organ”
Respektive kårer representerar direkt alla studenter vid sin fakultet och indirekt alla studenter vid Lunds universitet.
Stadgegruppen har därför beslutat att ha kvar stående lydelse.
Akademiska Föreningen yrkar på följande lydelse under §2.2
”Karnevalsorganet utgörs av en ledamot utsedd från vardera huvudman till Lundakarnevalen. Vardera
ledamot har en röst. Ledamoten ska vara utsedd senast tre vardagar före nästkommande karnevalsorgan
för att anses giltig för sammanträdet.”
Med anledning av svaret ovan väljer stadgegruppen att avslå detta yrkande.
Akademiska Föreningen yrkar på följande lydelse under §.4.1
”Lundakarnevalens valberedning utses av karnevalsorganet senast 18 månader före karnevalsåret.
Valberedningen har till uppgift att bereda och föreslå karnevalsorganet karnevalskommittéledamöter samt
revisorer. Valberedningen ska iaktta ett organisations-, mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.”
Akademiska Föreningen har rätt i detta yrkande, och stadgegruppen väljer att ändra till ”18 månader”

Akademiska Föreningen yrkar på följande lydelse under § 4.2
”Valberedningen ska bestå av: ordförande och sex ledamöter tillsatta av karnevalsorganet, varav två
ledamöter nominerade av Kuratorskollegiet och två ledamöter nominerad av Akademiska Föreningen.”
Stadgegruppen har tagit yrkandet i beaktande men väljer att avslå yrkandet. Med anledning att hörsamma huvudmännens
önskan att vara i majoritet i valberedningen, ett utökande av AFs mandat skulle antingen innebär att valberedningen
kommer väldigt stor (om huvudmännen ska vara i majoritet).
Juridiska Föreningen
§ 1.3 - JF anser att den föreslagna formuleringen är att föredra. Vi ser inget argument som stödjer att vi
skulle utelämna den sista meningen i bestämmelsen. Om huvudmännen skulle vara ekonomiskt och
juridiskt ansvariga och karnevalen skulle gå med ett stort negativt resultat ett år skulle det onekligen
vara förödande för huvudmännen.
Även om den föreslagna friskrivningen inte garanterar att huvudmännen ej blir ekonomiskt och juridiskt
ansvariga ökar den definitivt chansen till detta och den kommer lika definitivt vara till fördel för den som i
framtiden potentiellt skulle behöva driva en argumentation för att huvudmännen ej ska vara ekonomiskt
och juridiskt ansvariga. Eftersom detta är ett område som generellt ej är reglerat i lagstiftning eller
rättspraxis kommer ovan nämnda friskrivning vara till fördel i en eventuell rättslig tvist.
Stadgegruppen tackar för synpunkterna och hänvisar till stadgegruppens allmänna svar ovan.
§ 2.4 – Stadfästa, alternativt föreslå, karnevalsgeneral. JF har ingen starkt uttalad åsikt om precis nämnd
bestämmelse, vi ser fördelar med båda förslag. Därför väljer JF att ställa sig bakom stadgegruppens förslag,
att stadfästa.
Stadgegruppen tackar för synpunkterna och hänvisar till stadgegruppens allmänna svar ovan.
§ 3.3 – I linje med § 2.4, stadfästa.
Stadgegruppen tackar för synpunkterna och hänvisar till stadgegruppens allmänna svar ovan.
§ 6.1 – JF anser även här att den föreslagna formuleringen är att föredra. JF anser att det är kompetensen
och funktionen, inte titeln, som är av vikt hos en revisor. Om en revision kan genomföras av en person
med kompetens likställd med en auktoriserad revisor har kompetensen och funktionen tillgodosetts och
JF ser ingen poäng i att kräva den formella titeln.
Stadgegruppen tackar för synpunkterna och hänvisar till stadgegruppens allmänna svar ovan.
LundaEkonomerna
§1.3 LundaEkonomerna föredrar att behålla meningen om ekonomiskt och juridiskt ansvar för att
förtydliga.
Stadgegruppen tackar för synpunkterna och hänvisar till stadgegruppens allmänna svar ovan.
§2.4 LundaEkonomerna föredrar formuleringen att karnevalsorganet ska stadfästa karnevalsgeneral.
Stadgegruppen tackar för synpunkterna och hänvisar till stadgegruppens allmänna svar ovan.
§3.3 LundaEkonomerna föredrar formuleringen att karnevalskommiten ska föreslå karnevalsgeneral.
Stadgegruppen tackar för synpunkterna och hänvisar till stadgegruppens allmänna svar ovan. Vi föredrar dock den stavning
på kommitté som SAOL föreskriver och kommer således inte ändra på detta.
§4.1 För tydlighetens skull samt att vara konsekventa genom hela stadgan så ser LundaEkonomerna gärna
att formuleringen ”ett och ett halvt år före” byts ut mot ”18 månader före”.

Stadgegruppen tackar för synpunkten och denna skrivelse är upptagen i det nya förslaget.
§4.12 Då det kan uppfattas som en viss otydlighet kring vad en ledamot i valberedningen får göra och inte
göra föreslår vi därför följande formulering:
Ledamot i valberedningen får inte delta i beslut i valberedningen varigenom någon vederbörande
närstående föreslås till viss post. Ordförande eller ledamot i valberedningen äger ej rätt att kandidera eller
acceptera nomineringar till poster inom Lundakarnevalen.
Stadgeruppen anser att detta var ett bra förtydligande förslag som LundaEkonomerna tar upp och det kommer således
inkluderas i det nya stadgeförslaget.
§5.1 Då Utredningsgruppen är de som lägger grunden för hela karnevalen anser vi att detta arbete bör
börja innan valberedningen ska börja sitt arbete. Därför föreslår vi att beredningsgruppen ska tillsättas
senast 21 månader innan karnevalsår.
Stadgegruppen tackar för synpunkten och har diskuterat detta. Tidsangivelsen på 18 månader har fungerat väl under
tidigare karnevaler och stadgegruppen ser ingen vinst i att ändra detta, således upptas detta förslag inte i det nya
stadgeförslaget.
§5.2 För tydlighetens skull föreslår LundaEkonomerna att formuleringen ändras till ”tre ledamöter från
föregående karnevalskommite.
Stadgegruppen tror här att vi menar samma sak. Med sittande karnevalskommitté menas den kommittén som ansvarade för
karnevalen gången innan, då karnevalskommittén sitter på sin a poster fram till en ny karnevalskommitté är vald.
§6.1 LundaEkonomerna behåller gärna formuleringen med motsvarande kompetens.
Stadgegruppen hänvisar till det allmänna svaret ovan.
§6.3 Återigen, för att vara konsekvent rakt igenom och också matcha den formuleringen som står i §3.3
Karnevalskommitens åligganden, föreslår LundaEkonomerna att ändra till ”tillhanda senast ett år efter
karnevalsdagarna”.
Stadgegruppen tackar för synpunkterna och anser att det är ett bra förtydligande. Detta fördslaget återfinns således i det nya
stadgeförslaget.
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet
1.3 Vi vill utelämna sista meningen ”Huvudmännen har inget juridiskt och ekonomiskt ansvar för
karnevalen”. Anledningen är att vi hävdar att vi som huvudmän varken vill eller kan avskriva oss ansvar
för karnevalen. Om inte huvudmännen har ansvaret, vem har då det juridiska och ekonomiska ansvaret?
Vi är medvetna om att detta har varit en av ”knäckfrågorna” under det gångna arbetet med stadgan. Det
skapar inte mer tydlighet att avskriva sig ett ansvar som ingår i huvudmannaskapet. Om någonting
oförutsett skulle hända för karnevalen som får juridiska och/ ekonomiska konsekvenser kommer
huvudmännen oavsett vara inblandade och ansvariga för att lösa situationen.
Stadgegruppen tackar för inkomna synpunkter och hänvisar till det allmänna svaret ovan.
2.4 Samhällsvetarkåren vill ha kvar punkt 4 (”tillsätta Lundakarnevalens sektionschefer”) under
karnevalsorganets ”åligganden”. Vi anser det rimligt att det är karnevalsorganet som tillsätter
sektionscheferna. Det möjliggör en öppen och transparent beredningsprocess men ger också möjlighet för
huvudmännen att ta ett större ansvar för karnevalen. För sektionscheferna själva borde också en
valberedningsprocess vara positivt eftersom de tillåts förbereda sig inför kommande uppdrag.

Stadgegruppen tackar för inkomna synpunkter och hänvisar till det allmänna svaret ovan.
Fortsättningsvis under 2.4 punkt 8 föredrar vi skrivningen ”tillsätta” istället för stadfästa med hänvisning
till tidigare första resonemang kring valberedningsprocessen i allmänhet. Avslutningsvis vill vi under 2.4
punkt 15 att organet också fortsättningsvis ska vara det organ som beslutar om utdelning av eventuellt
överskott. Alltså önskar vi att man inte bör stryka skrivelsen där karnevalen åläggs vara den instans som
beslutar om utdelning av eventuellt överskott.
Stadgegruppen tackar för inkomna synpunkter och hänvisar till det allmänna svaret ovan.
Under 3.2 ”sammansättning” står det att ”Ledamöter av karnevalskommitteen ska vara inskrivna studenter
vid Lunds Universitet. Karnevalsorganet kan besluta om undantag.” Kommer dessa undantag kunna vara
generella undantag eller specifika undantag i praktiken? Om generella borde väl det vara preciserat i
stadgan ytterligare.
Stadgegruppen tackar för synpunkterna och har tagit en diskussion om problematiken som kan uppstå. Således har vi
ändrat skrivelsen i det nya stadgeförslaget till, vad vi anser, är en mer passande skrivelse utifrån era synpunkter.
Under 3.3 Karnevalskommitteens åliggande under punkt 1 använda sig av föreslå som konsekvens av våra
åsikter gällande vilka som tillsätter karnevalsgeneralen tillika sektionschefer. Däremot förslår vi att det
fortsättningsvis också står ”tillsätta souschefer”.
Angående frågan huruvida karnevalsgeneralen ska tillsättas eller föreslås hänvisar stadgegruppen till det allmänna svaret
ovan. Angående tillsättande av souschefer är stadgegruppen osäker på om det finns något stöd för denna ändring, och
uppmuntrar istället remissvarande att möjligtvis lyfta detta för ett yrkande på karnevalsorganets sammanträde.
Det är Samhällsvetarkårens åsikt att det borde vara en självklarhet för arrangemang med så pass stor
omsättning och omfattning att ha som princip att det är en auktoriserad revisor som är den som genomför
revision av verksamheten. Därför önskar vi att man utelämnar skrivningen ”eller inneha motsvarande
kompetens” i stadgan.
Stadgegruppen tackar för inkomna synpunkter och hänvisar till det allmänna svaret ovan.
Teknologkåren
Teknologkåren yrkar på
att i stadgan under § 2.4 ha lydelsen
tillsätta karnevalsgeneral efter förslag från karnevalskommittén,
Stadgegruppen tackar för inkomna synpunkter och hänvisar till det allmänna svaret ovan.
att i stadgan under § 3.3 ha lydelsen
inom sig föreslå karnevalsgeneral samt redovisa processen för detta till karnevalsorganet,
Stadgegruppen tackar för inkomna synpunkter och hänvisar till det allmänna svaret ovan.
att i stadgan under § 4.2 ha lydelsen
ordförande och sex ledamöter tillsatta av karnevalsorganet, varav ordförande och tre ledamöter
nominerade av huvudmännen, två ledamöter nominerade av Kuratorskollegiet och en ledamot nominerad
av Akademiska Föreningen.
Stadgegruppen tackar för inkomna synpunkter och anser att det skulle vara ett bra förtydligande, detta har således tagits upp
i det nya stadgeförslaget.
att i stadgan under § 6.1 ha lydelsen

Ordinarie ekonomisk revisor utses av karnevalsorganet. Den ekonomiska revisorn ska vara en oberoende
och utomstående part samt vara auktoriserad revisor. Den ekonomiska revisorn är ansvarig för att
genomföra en revision av Lundakarnevalens räkenskaper och förvaltning.
Stadgegruppen tackar för inkommit svar kring denna fråga och hänvisar till det allmänna svaret ovan.
att i stadgan under § 6.2 ha lydelsen
Tre stycken ordinarie verksamhetsrevisorer utses av karnevalsorganet. Verksamhetsrevisorerna ska
löpande granska Lundakarnevalens verksamhet för karnevalsorganets räkning. Verksamhetsrevisorerna
ska vara en oberoende och utomstående part.
Stadgegruppen tackar för inkomna synpunkter angående denna punkt. Stadgegruppen har diskuterat detta förslag och
problematiserar kring hur det avgörs om en är ”oberoende och utomstående”. Stadgegruppen anser också att det skulle finns
en fördel om verksamhetsrevisorn sedan innan känner till verksamheten, detta skulle vara svårt att kombinera med
oberoende och utomstående. Således upptas inte detta förslag i det nya stadgeförslaget.
att i stadgan under § 3.3 ändra lydelsen av punkt två till
tillsätta sektionschefer och souschefer samt redovisa processen med motiveringar för detta till
karnevalsorganet,
Stadgegruppen tackar för inkommet förslag. Då stadgegruppen uppfattar att det inte finns majoritet för detta förslag kommer
det inte finnas med i det nya stadgeförslaget, utan endast att sektionschefer tillsätts och redovisas inför karnevalsorganet.
att i stadgan under § 3.3 lägga till följande som punkt två
tydligt utlysa valen och hur valprocessen för sektionschefer, souschefer och andra ledningspositioner
kommer att gå till
att i stadgan under § 3.3 lägga till följande som punkt två
tydligt utlysa valen och hur valprocessen för sektionschefer, souschefer och andra ledningspositioner
kommer att gå till
Se ovanstående svar.
Lunds Universitets Studentkårer

Tidigt under hösten antog LUS ting en ny stadga för LUS. I såväl den tidigare stadgan för LUS som
den nu gällande regleras det att Lundakarnevalen ska ses som en del av LUS verksamhet (se sida 1314 kapitel 12). Då detta gjordes så sent som i höstas uppfattar LUS styrelse det som att huvudmännen,
som var med och tog beslutet, vill se en koppling mellan organisationerna. Detta gör att vi vill lyfta
två funderingar. Den första, och mest springande punkt, är vad detta får för konsekvenser för LUS
om huvudmännen för Lundakarnevalen inte är ekonomiskt och juridiskt ansvariga? Den tolkning vi
gör, med den skrivelse som huvudmän valt att använda i LUS stadga, är att det är LUS som är
ekonomiskt och juridiskt ansvarig. Den andra funderingen gäller §8.2 stadgeändringar där
stadgegruppen föreslår att stryka kopplingen till LUS. Detta finner vi märkligt med den tydliga
koppling som huvudmännen har valt att ha kvar i LUS stadga. Då LUS styrelse tolkar att det finns en
koppling mellan organisationerna och att vi i enlighet med ovan beskrivna tolkning är LUS som är
ekonomiskt och juridiskt ansvarig vill vi se ett krav på auktoriserad revisor. Dels för att försäkra oss
om att god redovisningssed följs och dels för att det är det som är gällande för LUS övriga
verksamhet.
LUS styrelse föreslår följande:
att stadgegruppen tar ovanstående i beaktande och vi ser gärna ett skriftligt bemötande av de
ovanstående frågorna samt
att det stadgas att Lundakarnevalen ska ha en auktoriserad revisor.

Stadgegruppen tackar för synpunkter. Angående frågan av huvudmannafrågan hänvisar vi till det allmänna svaret.
Angående frågan om koppling av stadgan har detta diskuterats i stadgegruppen. I diskussionerna som lyfts har det
kommit fram att det finns vissa ekonomiska incitament till att inte skriva in i kopplingen till LUS i stadgan, även om
vi kan se en problematisering att kopplingen mellan Lundakarnevalen och LUS endast är reglerad i en av stadgarna.
Då ingen av kårerna lyft detta i sitt remisssvar uppmuntrar stadgegruppen istället till diskussion i denna fråga.
Angående yrkandet om auktoriserad revisor hänvisar vi till det allmänna svaret i denna fråga.
att i hela stadgan konsekvensändra ”erkända studentkårer” till ”studentkårer som erhållit
studentkårsstatus”,
Stadgegruppen tycker att detta är en bra och tydlig skrivelse och denna finns nu med i det nya förslaget.
att ersätta ”Huvudmän för Lundakarnevalen är de erkända studentkårer vid Lunds universitet som så
önskar” i §1.3 med ”Huvudmän för Lundakarnevalen är de studentkårer som erhållit
studentkårsstatus vid Lunds universitet och i samband med karnevalsorganets beslut om att arrangera
en karneval meddelar huruvida de avser att vara huvudmän eller inte”,
att stryka första meningen i andra stycket i §2.2,
att ersätta ”önskar” med ”avser” i §2.2 samt
att lägga till i §2.3 ”Det åligger karnevalsorganets ordförande att inför beslut om att arrangera
Lundakarnevalen fråga samtliga studentkårer som erhållit studentkårsstatus vid Lunds universitet om
de avser att vara huvudmän.”.
Stadgegruppen tackar för förslaget men vidhåller att genom den nuvarande skrivningen är presumtionen att de erkända
studentkårerna vid Lunds universitet är huvudmän, de behöver aktivt avsäga sig huvudmannaskapet, vilket
stadgegruppen anser önskvärt.
LUS styrelse förstår inte varför stadgegruppen har lagt till ”inskrivna som” i §3.2 sista stycke och
föreslår därför att det stryks. Stadgegruppen föreslår även att det ska vara möjligt för karnevalsorganet
att göra undantag från kravet att vara student vid Lunds universitet. Det LUS styrelse önskar då är en
förklaring om hur undantagsprocessen ska gå till. Framförallt anser vi att det är viktigt att det
säkerställs en fullgod berednings- och demokratiprocess samt ett tydliggörande avseende huruvida det
åsyftar ett generellt undantag eller om undantaget gäller på individnivå.
LUS styrelse föreslår följande:
att ”inskrivna som” stryks i §3.2 samt
att ett fördyligande till hur undantagsprocessen görs med ovanstående frågor i beaktande.
Stadgegruppen tackar för inkommet svar och vi har problematiserat kring frågeställningen ovan. I det nya förslaget på
stadga kommer det att förtydligas att valbara poster ska vara sökbara av Lunds Universitets studenter eller personer
som nyligen varit det. Detta kan också innebära en viss gränsdragningsproblematik för valberedningen, men det är
dock en kompromiss för att öppna upp för studenter som har uppehåll från studier och liknande.
att lägga till ”varav ordförande och tre ledamöter nominerade av enskild huvudman” i §4.2 samt
att §4.9 behöver justeras så det fungerar med §4.6.
Stadgegruppen har tagit till sig detta och justerat det nya förslaget på stadga enligt ovan.
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  frågor	
  
är	
  tillika	
  Diskrimineringsombud.	
  

	
  
•
•
•
•

Sammankalla	
  och	
  leda	
  LiBe	
  
Sammankalla	
  och	
  leda	
  SkyX	
  
Anordna	
  utbildningar	
  för	
  Kåren	
  och	
  sektionerna	
  som	
  berör	
  studiesociala	
  
frågor	
  
Vara	
  ytterst	
  ansvarig	
  för	
  Kårens	
  påverkningsarbete	
  inom	
  studiesociala	
  
frågor	
  

•
•
•
•
•

Hantera	
  studentärenden	
  berörande	
  studiesociala	
  frågor	
  
Omvärldsbevakning	
  av	
  regionala	
  och	
  nationella	
  studiesociala	
  frågor	
  
Bevaka	
  den	
  studiesociala	
  situationen	
  på	
  campus	
  
Miljöombudskontakt	
  
Vara	
  delaktig	
  i	
  utbildningsutskottets	
  gemensamma	
  uppgifter	
  
	
  

	
  
Organ	
  där	
  VKOs	
  delaktig	
  i:	
  
• JäLM	
  (studentrepresentant)	
  
• IBB	
  (Studentrepresentant)	
  
• HMS-‐kommitén	
  (studentrepresentant)	
  
	
  
VKOu	
  
	
  
Vice	
  Kårordförande	
  för	
  utbildningsfrågor	
  samordnar	
  och	
  leder	
  Kårens	
  
påverkansarbete	
  i	
  utbildningsfrågor.	
  

	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
	
  

Sammankalla	
  och	
  leda	
  SRX	
  
Vara	
  ytterst	
  ansvarig	
  för	
  utbildningsbevakningen	
  och	
  
utbildningspåverkan	
  
Hantera	
  studentärenden	
  gällande	
  utbildningsfrågor	
  
Omvärldsbevakning	
  av	
  regionala	
  och	
  nationella	
  studentfrågor	
  
Anordna	
  utbildningar	
  för	
  sektioner	
  och	
  studentrepresenanter	
  
Vara	
  Kåren	
  och	
  sektionen	
  behjälplig	
  i	
  frågor	
  rörande	
  utbildning	
  
Bevaka	
  den	
  utbildnings	
  politiska	
  situationen	
  på	
  campus	
  
Vara	
  delaktig	
  i	
  Utbildningsutskottets	
  gemensamma	
  uppgifter	
  

	
  
Organ	
  där	
  VKOu	
  delaktig	
  i:	
  
• LTHs	
  presidie	
  (studentrepresentant)	
  
• LTH	
  (Studentrepresentant)	
  
• UBB	
  (Studentrepresentant)	
  
• LUS	
  OK	
  (ledamot)	
  
	
  
	
  
Aktsam	
  
	
  
Aktivitetssamordnare	
  är	
  ansvarig	
  för	
  att	
  samordna	
  och	
  utveckla	
  TLTHs	
  sociala	
  
verksamhet,	
  samt	
  att	
  administrera	
  festverksamhet	
  i	
  kårhuset.	
  
	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammankalla	
  och	
  leda	
  sexkollegiet	
  
Sammankalla	
  och	
  leda	
  aktukollegiet	
  
Hantera	
  förvaring	
  och	
  inköp	
  av	
  alkohol	
  
Samordna	
  de	
  projekt	
  och	
  grupper	
  som	
  ingår	
  aktivitetsutskottet	
  
Ansvara	
  för	
  fanborgen	
  
Ekonomiarbete	
  så	
  som	
  fakturering	
  
Ansvara	
  för	
  samarbetet	
  med	
  Kårens	
  fria	
  föreningar	
  
Söka	
  tillstånd	
  och	
  ansvara	
  för	
  hanteringen	
  av	
  alkohol	
  i	
  Kårens	
  lokaler	
  
Vara	
  kåren	
  och	
  sektionerna	
  	
  behjälplig	
  i	
  frågor	
  rörande	
  alkohol	
  
Anordna	
  utbildningar	
  för	
  Kåren	
  centralt	
  och	
  för	
  sektionerna	
  

•
	
  
INFO	
  
	
  

Ha	
  kontakt	
  med	
  vakter	
  

Informationsansvarig	
  ansvarar	
  för	
  Teknologkårens	
  marknadsföring,	
  profilering,	
  och	
  
informationsspridning.	
  Informationsansvarig	
  leder	
  och	
  organiserar	
  
informationsutskottet,	
  och	
  har	
  huvudansvar	
  för	
  Kårens	
  hemsida.	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
GS	
  

•
•
•
•
•
•

Designarbeten	
  så	
  som	
  affischer	
  	
  
Ansvara	
  för	
  hemsida	
  
Ansvara	
  för	
  Kårens	
  kommunikation	
  på	
  sociala	
  medier	
  
Sammankalla	
  och	
  leda	
  informationskollegiet	
  
Sammankalla	
  och	
  leda	
  arbetet	
  i	
  informationsutskottet	
  
Ansvara	
  för	
  kårens	
  kontinuerliga	
  och	
  strategiska	
  marknadsföring	
  

	
  
Generalsekreteraren	
  svarar	
  för	
  kontinuerlig	
  uppföljning	
  av	
  Kårens	
  ekonomi	
  och	
  
ekonomiska	
  förvaltning.	
  Detta	
  innefattar	
  löpande	
  ekonomisk	
  uppföljning	
  och	
  analys,	
  
förvaltning	
  av	
  Kårens	
  tillgångar,	
  uppföljning	
  och	
  förhandling	
  av	
  avtal	
  samt	
  till	
  dessa	
  
områden	
  hörande	
  frågor	
  som	
  studentkortet,	
  medlemsregister	
  och	
  termins-‐
räkningar.	
  Generalsekreteraren	
  svarar	
  för	
  förhandling	
  av	
  avtal,	
  endast	
  i	
  den	
  mån	
  
detta	
  inte	
  kan	
  genomföras	
  av	
  den	
  för	
  uppgiften	
  mest	
  lämpade	
  funktionären.	
  
Generalsekreteraren	
  ansvarar	
  också	
  för	
  att	
  stödja	
  fullmäktigepresidiet	
  samt	
  
valnämnden	
  i	
  deras	
  arbete.	
  
	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	
  
	
  
Pedell	
  

Ekonomisk	
  uppföljning,	
  budget	
  och	
  bokföringsunderlag	
  
Ansvarar	
  för	
  Kårens	
  kontanthantering	
  
Sammankalla	
  och	
  leda	
  Pengakollegiet	
  
Sammankalla	
  och	
  leda	
  Cafékollegiet	
  
Sammankalla	
  och	
  leda	
  Vice-‐kollegiet	
  
Ansvara	
  för	
  expeditionen	
  
Ansvara	
  för	
  medlemshanteringen	
  
Förhandla	
  och	
  hantera	
  Kårens	
  avtal	
  
Vara	
  behjälplig	
  Kåren	
  och	
  Sektionerna	
  i	
  frågor	
  rörande	
  ekonomi,	
  administration	
  och	
  
lagar.	
  
Ansvara	
  för	
  kårens	
  administrativa	
  arbete	
  så	
  som	
  posthantering	
  
Vara	
  talmanspresidiet	
  behjälplig	
  

Pedellen	
  ansvarar	
  för	
  kårens	
  lokalförsörjning.	
  Dels	
  genom	
  förvaltning	
  av	
  Kårhuset	
  
och	
  Lophtet,	
  och	
  dels	
  genom	
  kontakt	
  med	
  fakulteten.	
  	
  
Pedellen	
  ansvarar	
  för	
  drift	
  och	
  utveckling	
  av	
  intern	
  och	
  extern	
  
uthyrningsverksamhet	
  i	
  kårhuset	
  och	
  på	
  Loftet,	
  samt	
  kårens	
  teknik.	
  	
  
	
  
	
  
•
•
•
•

Ansvarar	
  för	
  uthyrning	
  av	
  lokaler	
  och	
  teknik.	
  Detta	
  innehåller	
  arbetsuppgifter	
  så	
  som	
  
kontraktsskrivning	
  och	
  fakturering.	
  
Ansvara	
  för	
  schemaläggning	
  för	
  Kårens	
  anställda	
  jobbare	
  vid	
  uthyrning	
  
Vara	
  Kåren,	
  Sektioner	
  och	
  hyresgäster	
  behjälplig	
  i	
  olika	
  ärenden	
  som	
  rör	
  Kårhuset	
  och	
  
Lophtet	
  (vaktmästare)	
  
Ansvara	
  för	
  utvecklingen	
  och	
  verksamhetsanpassningen	
  av	
  Kårens	
  lokaler	
  och	
  teknik	
  

	
  

•
•
•
•

Sammankalla	
  och	
  leda	
  Husutskottet	
  
Anordna	
  utbildningar	
  för	
  Superintendenter,	
  Kårhusservice	
  och	
  Husutskottet	
  
Ansvarar	
  för	
  Kårens	
  Access-‐system	
  
Ansvara	
  för	
  uppehållet	
  av	
  Kårens	
  lokaler	
  

	
  
Organ	
  där	
  Pedellen	
  delaktig	
  i:	
  
	
  
	
  
KO	
  
	
  

•
•

Akademiska	
  hus	
  Kårhusgrupp	
  
Kårhusnämnden	
  

Kårordförande	
  är	
  Kårens	
  främsta	
  företrädare	
  och	
  talesman,	
  och	
  håller	
  kontinuerlig	
  
kontakt	
  med	
  andra	
  studentkårer,	
  nationer	
  och	
  samarbetsorgan.	
  Kårordförande	
  har	
  
arbetsgivaransvar	
  för	
  Kårens	
  tjänstemän	
  och	
  arvoderade	
  funktionärer.	
  
	
  
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsledning	
  av	
  heltidargruppen	
  
Agera	
  arbetsgivare	
  för	
  Kårens	
  anställda	
  
Representationsuppdrag	
  
Utbildningspåverkan	
  
Firmatecknare	
  
Ansvara	
  för	
  Kårens	
  mediakontakt	
  
Sammankalla	
  och	
  leda	
  Ordförandekollegiet	
  

	
  
Organ	
  där	
  KO	
  är	
  delaktig	
  i:	
  
• LUS	
  Ting	
  (ledamot)	
  
• LTHs	
  Presidie	
  (Studentrepresentant)	
  
• 	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

