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§ Ärende Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

2. Justering av röstlängden Sekreteraren går igenom vilka som är närvarande och  
vilka som har rösträtt.

3. Val av justeringspersoner och justeringstid Två justerare väljs, som sedan läser igenom protokollet och  
garanterar att det är rätt och riktigt. De räknar även de  
röster som avläggs under mötet.

Fullmäktige föreslås här testa något nytt: att besluta när  
protokollet ska vara färdigjusterat och påskrivet, så att  
protokoll inte förblir ojusterade och opåskrivna i all  
evighet. 

Förslag till beslut: 

Att efter en veckas tid från tillfället då protokoll skickats  
ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll  
signeras i sin senaste form senast en vecka efter det att  
kårordförande meddelat att protokollet är färdigt för  
påskrift.

4. Mötets behöriga utlysande Kallelse ska utfärdas senast tolv arbetsdagar innan mötet.  
Handlingar ska skickas ut fem arbetsdagar innan mötet. 

5. Fastställande av föredragningslistan

6. Adjungeringar Övriga närvarande på mötet kan adjungeras in med  
närvaro- och yttranderätt.

7. Föregående mötesprotokoll Tidigare mötesprotokoll läggs till handlingarna om  
fullmäktige så finner lämpligt.

8. Information

a) Presidiet
b) Studentrepresentanter 

Bilagor:
• 1 a) Rapport GUN 17 maj 
• 1 b) Rapport GUN 16 juni 
• 1 c) Rapport FST AU 31 augusti
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• 1 d) Rapport GUN 6 september (skickas som 
sen handling)

9. Valärenden Bilaga 2: Vakanta poster

10. Attest- och delegationsordning 16/17 Beslut.

Bilagor:
• 3 a) PM: Attest- och delegationsordning
• 3 b) Attest- och delegationsordning

11. Budget 16/17 Beslut.

Bilagor:
4 a) PM: Budget
4 b) Budget 16/17

12. Verksamhetsplan 16/17 Beslut.

Styrelsen föreslår inga ändringar i verksamhetsplanen för  
16/17 som fastställdes av FUM VT16.

Förslag till beslut: att fastställa HTS verksamhetsplan  
16/17 i en andra läsning.

Se bilaga 5: Verksamhetsplan 16/17

13. Medlemsavgifter 16/17 Beslut.

Se bilaga 6: PM: Medlemsavgifter (skickas som sen  
handling)

14. Interpellation Bordlagt ärende från FUM 2016-05-24.

Bilagor:
• 7 a) Interpellation: Studeranderepresentation i 

styrelsen för Institutionen för kulturvetenskaper 

• 7 b) Attest- och delegationsordning 15/16

• 7 c) Postbeskrivningar 15/16
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• 7 d) Kulturvetenskapliga institutionsstyrelsens 
protokoll 150824

• 7 e) Kulturvetenskapliga institutionsstyrelsens 
protokoll 151109 

• 7 f) Kulturvetenskapliga institutionsstyrelsens 
protokoll 151202

• 7 g) Kulturvetenskapliga institutionsstyrelsens 
protokoll 160216

15. Fyllnadsval HT16 Bilaga 8: PM: Fyllnadsval (skickas som sen handling)

16. Mötestider HT15 Föreslagna mötesdatum är:
11 oktober
5 november
13 december (obs: Lucia) alternativt 14 december (obs: en  
onsdag).

Föreslagen mötestid är 17.30 – 21.00. 

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande
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GUN 17/5 2016 

HT-fakulteternas arbete inom ramen för Lunds universitets 
kvalitetssäkringsprojekt (KSP) - lägesrapport 

Dokumentet går parallellt till AU, studierektorsnätverket och GUN. Vill ha kommentarer 
om hur en ska arbeta vidare med frågan. 

Diskussion.  
Kvalitetsdialogerna bör bli mer systematiska.  
Det ska startas ett pilotprojekt för att utvärdera utbildningar som inte ges inom program. 
Finns just nu inget adekvat sätt att utvärdera 90hp-utbildningar, UKÄ har fokuserat för mkt 
på examensarbete. Förslag att använda rutinerna för validering av program som utvärdering 
av program.  
72% av utbildning på HT på grundnivå är inte program, vilket försvårar utvärderingar som 
är baserade på program.  
Tenderar att fokusera på administration och glömma bort pedagogik - mötet mellan 
studenterna och läraren. Vad är kvalité om en har 2-3 h undervisning per vecka? Hur mäter 
en kvalitén på den undervisningen? Stödresurser kan inte ersätta utbildning.  
HumTank ska komma med en rapport om anslag och medel.  

Hur får man med studentnära perspektiv? På vilken nivå ska studenter medverka i 
utformning och drivning utav utbildning? Kursvärderingar & kursutvärderingar, medverkar 
de i beslut i utformandet utav utbildningen? Viktigt att göra skillnad på studentmedverkan 
och studentrepresentation. Studenter bör vara med på kvalitetsdialogerna som sker mellan 
institutionerna och fakultetsledningen. Studievägledare kanske också bör vara med. 
Institutionsledningen måste hålla kontakt med studievägledare, lärare och andra behöriga 
för att kunna svara på frågorna (lärarna är ju inte heller med på mötena, bara 
institutionsledningen). 

Sanimir har blivit intervjuad av Lundagård och LUM angående undervisningstid och 
kvalitet i utbildningarna.  

Moocs-remiss 

UKÄ har kommit med en remiss angående moocs och hur de ska fungera i Sverige. 
Diskussion kring nämndens bidrag till remissvaret. Nämnden ställer sig negativa till 
remissen, UKÄ har inte utrett tillräckligt de frågor som lärosätena behöver få svar på (bland 
annat huruvida det är en kurs eller ej, om en ska kunna tillgodoräkna sig moocskurser, och 
andra frågor kring legalitet. Nämnden ställer sig också frågande till syftet med moocs och 
hur de bör finansieras. Är moocs inte en utbildning bör de heller inte finansieras med 
utbildningsmedel. Vad är vinsterna med moocs? 



GUN 16/6 2016 

Rapport från studievägledarnätverket 

Rapport från internat som skedde 30-31 maj. Utöver studievägledare deltog även 
arbetslivskoordinatorn och internationella kontoret. 
Under internatet diskuterades vad ett bra vägledningssamtal är och hur en går tillväga. Det 
hölls en genomgång av de nya kurserna i gymnasiet och vilken form av behörighet de ger. 
Workshop om i hur LU Play fungerar hölls. Diskussion om hur en kan hjälpa studenter som 
klarar sig på grundkurser men fastnar senare i utbildningen.  

Rapport från studieadministratörsnätverket 

Nygrundat nätverk som varit igång i två terminer. Syftet är att sprida kunskap och att att 
fakulteten ska kunna ha en kommunikationskanal till administratörerna. Nätverket vill också 
utvecklas - vidareutbildas och ha kontakt med andra lärosäten. 
Diskussioner under året har varit kring lärplattformar, Ladok 3, webbregistrering samt 
arkivering och diarieföring. Finns också intresse av att ha ett mentorsprogram för 
administratörer såsom samhällsvetenskapliga fakulteten har.  

Rapport från studierektorsnätverket 

Under året har studierektorsnätverket främst arbetat med lärplattformar och kommit till ett 
beslut som är påväg att implementeras. De har också arbetat med revideringar av 
anvisningar för kursplanearbetet. 

De har försökt diskutera kvalitetssäkring, men där har det hamnat mycket i diskussioner 
kring utbildningsanslag, kårens rapport om kontakttid, vilket kvalitet är det som ska 
utvärderas när det knappt finns någon undervisning kvar. Ska fortsätta diskutera detta i höst, 
HumTank ska också komma liksom fakultetsledningen. Det ska släppas en rapport från 
HumTank om kontakttid och utbildningsanslag. 

Ett annat framtida projekt är en pilotutvärdering av ämnet tyska, där de ska hitta metod för 
att utvärdera 1-90 hp på grundnivå. Osäkert hur mycket det kommer diskuteras i nätverket, 
men tanken är att nätverket ska komma med förslag om hur en kan utvärdera dessa 1-90 hp.  

Lisa Hetherington (fakultetssekreterare) och Hege Markussen (utbildningsledare) intervjuade 
studierektorer om kursvärderingar och kursvärderingsarbetet. Detta ska också tas upp i höst, 
tillsammans med ett förslag på revidering av policy. En vill hitta ett sätt att arbeta och 
återkoppla kursvärderingar, där verkligheten stämmer överens med styrdokument och 
studenternas intressen. 

De ska också diskutera vidare hur en inom HT kan etablera någon form av pedagogiskt 
forum som främjar pedagogisk utveckling och kvalitetsutveckling, samt för lärare att 
dokumentera sin kompetensutveckling och pedagogiska meritering. Finns starka intressen 
och åsikter bland alla parter (studierektorer, lärare, studenter). Vill göra en inventering av 
behovet av högskolepedagogisk utbildning och fortbildning. Vilken typ av 
högskolepedagogisk kompetens behöver utökas och på vilka utbildningar? Detta hänger 



också ihop med AHU (avdelningen för högskolepedagogisk utveckling) - tillsammans med de 
fakulteter som inte har pedagogiska enheter ska de titta på något gemensamt utbud av 
kurser.  

Arbetsgruppen som inkommit med äskande om studenters skrivutveckling, ska följas upp. 
Studenternas rättighetslista ska diskuteras med nätverket och kåren. 

Nämndens handlingsplan 

Nämnden gick igenom handlingsplanen punkt för punkt. (Se handlingsplanen för mer 
information.) 

Praktikperioder under utbildningen - Pågående. 
Riktlinjer för examination och bedömning - Kommer förmodligen skjutas upp till 2017 års 
handlingsplan. 
Utvecklingsarbete med kursvärderingar - Ett förslag ska utvecklas. 
Lärplattform - Implementeras just nu och kan strykas från planen. UP kommer avvecklas 
under året. Har haft och kommer ha fler workshops med lärare, administratörer och annan 
berörd personal. 
Studentrekrytering och synlighet - Ska påbörjas. 
Pedagogisk meritering - Fakultetsstyrelsen vill ha rapport sista mötet i december, så arbetet 
måste påbörjas snarast. AHU har kallat till möte med de 4 fakulteter som inte har en 
pedagogisk akademi. 
HT-studenternas skrivutveckling - Dyker upp till hösten när projektgruppen skickar in 
projektplanen. De har fått 75.000 från styrelsen. Nämnden delade inte ut hela summan 
förrän de sett hur projektgruppen tänker göra detta rent praktiskt. Får en summa för att 
utveckla projektplanen, sedan resten för själva projektet. 
Ökad kontakttid mellan lärare och studenter - Pågående. Varit med i media och försökt 
skapa opinionsbildning. Har fått pengar från departementet i form av kvalitetsmedel, men 
de används för att ”fylla hålen”. Dessa pengar ska redovisas 2018. 

Meddelanden 
Samhällsvetenskapliga fakulteten vill inte medverka till ämneslärarutbildningen nu i början. 
Det är också krångel kring hur mycket finansiering HT kommer att få för att ansvara över 
ämneslärarutbildningen.  
HT kommer att stoppa antagningen av doktorander 2017 för att spara medel. 
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Rapport från fakultetsstyrelsens arbetsutskott 31/8

Detta möte hade tema HMS (hälsa, miljö, säkerhet) och JLM (jämställdhet, likabehandling, mångfald). 
Ansvariga personer för dessa frågor på fakulteterna och på HTS deltog.

HT:s arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska rapporterade att de flesta av fakultetens institutioner 
saknar krisplan. AU gav henne i uppdrag att tillsammans med bl.a. VKOS Sissela Sjöberg ta fram ett 
förslag på gemensam krisplan för HT-fakulteterna.

VKOS meddelade att så snart vi har valt alla våra studerandeskyddsombud så kommer de att kallas till 
nätverksträffar.

AU beslöt att bekosta deltagaravgiften för två studenter vid den Nationella lika villkorskonferensen i 
Lund 6-7 oktober. VKOS och styrelsens kontaktperson med ansvar för JLM-frågor är inbjudna.

Journalistutbildningen, som har huserat mitt emot kårkansliet i Absalonhuset på SOL, kommer att byta 
lokaler till Gamla Kirurgen i höst. Utbildningsbevakning för journalisterna är Samhällsvetarkårens  
ansvar, men HTS är ansvariga för bevakning av deras studiemiljö. Flytten kommer att påverka våra 
förutsättningar för studiemiljöbevakning. På vilket sätt återstår att se. 

För den som är intresserad finns protokollet publicerat på HT:s hemsida, 
http://www.ht.lu.se/fileadmin/user_upload/ht/dokument/Fakulteterna/protokoll/AU/Protokoll_AU
_160831__justerat.pdf

I HT-studenternas tjänst,

Amanda Bjernestedt
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Vakanta poster 2016-06-09

• Ledamot kårstyrelsen (1)

• Projektledare för Hybrid (1)

• Ledamöter arbetsgruppen för Hybrid (5)

• Mötessekreterare FUM (0 + 1)

• Valberedningens ordförande (1)

• Ledamöter valberedningen (4)

• Ledamöter valnämnden (3)

• Ledamöter utbildningsutskottet (5)

• Ledamöter studiesociala utskottet (4)

• Ledamöter språkcaféutskottet (6)

• Ledamöter sexmästeriet (8)

• Grafisk designer (1)

• Månbas (1)

• Ledamöter Lunära kommittén (3)

• Lekledare (1)

• Sakrevisor (1 + 0)

• Forskarutbildningsnämnden (1)

• LUS valberedning (1 + 1)

• AF:s stipendienämnd (1, ska vara en teolog)
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Promemoria: Attest- och delegationsordning

Styrelsens förslag på Attest- och delegationsordning för 16/17 är i stort sett oförändrat från förra 
verksamhetsåret. Våra förslag på ändringar finns markerade i dokumentet. De är:

• Att stryka den exakta summan för valnämndens och valberedningens ekonomiska medel då 
denna specificeras i budgeten (rad 31),

• Att förtydliga riktlinjerna för styrelsebeslut om avtal som tas per capsulam (rad 40 – 43). 

Styrelsen föreslår fullmäktige att besluta

att fastställa Attest- och delegationsordningen enligt framvaskat förslag.

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00 
Lund | Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se
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Attest- och delegationsordning

Antagen av fullmäktige 20YY-MM-DD

Attest-  och  delegationsordning  reglerar  delegationer  till  karens  permanenta  fortroendevalda.  Tillfalliga  arvoderade  
(ansvarig for Hybrid och novischverksamhet) far efter diskussion med presidiet ekonomiska ramar for sin verksamhet  
samt riktlinjer for beslut och redovisning av kostnader.

Allmänna bestämmelser
Humanistiska och teologiska studentkarens andamal ar att framja medlemmarnas studier och sociala  
situation. Detta grundlaggande syfte ska genomsyra all verksamhet karen bedriver.

Presidiet  ar  ytterst  ansvariga  for  att  andamalen  for  Humanistiska  och  teologiska  studentkarens 
verksamhet uppfylls. 

Humanistiska och teologiska studentkårens styrelse och dess delegationer
Humanistiska  och  teologiska  studentkarens  styrelse  ar  ett  beredande,  beslutande  och  verkstallande 
organ. Karstyrelsen har ett samlat ansvar for karens verksamhet och ekonomi. Verksamhetens ramar,  
liksom de ekonomiska ramarna, bestams av fullmaktige i verksamhetsplanen och budgeten. Styrelsen 
skall utse en ekonomiskt ansvarig som tillsammans med den ekonomiskt ansvarige i presidiet attesterar  
samtliga av karens verifikat. Ifall  den ekonomiskt ansvarige styrelseledamoten ar franvarande eller ej 
antraffbar kan annan styrelseledamot intrada i dess stalle.

Till presidiet delegeras att besluta om:

• Den lopande verksamheten.

• Nyttjandet av Humanistiska och teologiska studentkarens ekonomiska medel upp till kostnader 
pa 10.000 kronor utover lopande kostnader, som ligger inom ramarna for den av fullmaktige 
fastslagna budgeten.

• Attestering  av  Humanistiska  och  teologiska  studentkarens  kostnader  tillsammans  med  en 
representant fran karstyrelsen.

• Godkannande av uttalanden i Humanistiska och teologiska studentkarens namn.

Till utskott delegeras att besluta om:

• Utskottsverksamheten  for  verksamhetsaret.  Denna  ska  huvudsakligen  grundas  pa  och  folja 
Humanistiska och teologiska studentkarens verksamhetsplan, fastslagen av fullmaktige. 

• Nyttjande  av  ekonomiska  medel  upp  till  1/4  av  den  gemensamma  budgetposten  for 
arrangemangskostnader och motesfortaring. 
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• Utskottsordforande ansvarar infor karstyrelsen for utskottets verksamhet och ekonomi.

Till valnämnden respektive valberedningen delegeras att besluta om:

• Nyttjandet av respektive organs ekonomiska medel  upp till  kostnader pa 2.000 kronor inom 
ramarna for den egna budgetposten, fastslagen av fullmaktige.

• Kostnader over 500 kronor ska vara underbyggda i beslutsprotokoll.

Till studentråd delegeras att besluta om:

• Att tillsatta studeranderepresentanter pa institutionsniva.

• Nyttjandet  av  ekonomiska  medel  upp  till  1/8  av  den  gemensamma  budgetposten  for 
arrangemangskostnader och motesfortaring.

Avtal

• Alla avtal ska lyftas i styrelsen. Detta kan ske per capsulam.

• Nar detta sker per capsulam har styrelsen 24 timmar pa sig att svara. Om ingen har opponerat 
sig  mot  avtalet  skriver  presidiet  under  det. Om en ledamot inte svarat  24 timmar efter  att 
forslaget gatt ut, justeras ledamoten ut ur rostlangden. Majoritet i beslutet nas vid konsensus 
minus ett.

Organens  respektive  ordforanden ansvarar  infor karstyrelsen for organens  verksamhet  och  
ekonomi.
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Promemoria: Budget 16/17

Budgeten har antagits i en första läsning* av FUM 15/16 och läggs nu fram igen för FUM 16/17 att  
fastställas i en andra läsning.

Styrelsen föreslår följande ändringar:

• Att minska budgetposten för Hemsida (ORG05, 5930) från 35 000 kr till 15 000 kr. Detta för 
att vi inte har behövt köpa in framtagandet av vår nya hemsida som extern tjänst, då arbetet har  
kunnat göras internt (av VKOS m.fl.) Vi behöver nu endast betala för hosting, webbhotell och 
domän vilket innebär en betydligt lägre kostnad än beräknat.

• Mellanskillnaden för denna sänkning, 20 000 kr, läggs istället på budgetposten Upprustning av 
lokal  (ADM01, 5050).  Detta för att presidiet  varit  tvungna att inhandla nya arbetstelefoner. 
Budgetposten föreslås höjas för att kompensera för denna oväntade kostnad.

Styrelsen föreslår fullmäktige att besluta:

att fastställa HTS budget i en andra läsning enligt framvaskat förslag.

* Inom HTS har vi länge kallat det andra organisationer kallar för ”läsning” (att besluta om något i två 
omgångar) för ”tagning”. I ett försök att göra oss lite mer begripliga för utomstående vill undertecknad 
nu börja använda det mer vedertagna begreppet.

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00 
Lund | Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se
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INKOMSTER Kommentarer

Resultatenhet Konto Budget 16/17 Budget 15/16
Medlemsavgifter

MEDL01 3000 Medlemsavgift TRF 400 000 400 000 Medlemsavgifter (70 kr per medlem)

3990 Medlemsavgift SESUS 175 000 212 850

Medlemsbidrag. 
Svårt att beräkna men förväntar ett lägre bidrag. 

MEDL03 3990 Kårstöd 800 000 800 000
Kårstödet beräknas ligga kvar på samma nivå 
som idag.

Novischverksamhet 
PROJ04 3990 Bidrag från HT 50 000 50 000 Äskade medel från fakulteten.

3710 Deltagaravgift 50 000 50 000 Förväntade intäkter på novischverksamhet.

PROJ01 Festarrangemang
3710 Deltagaravgift - Lunära Högtiden 45 000 10 000 Förväntade intäkter på Lunära högtiden.
3710 Övriga festarrangemang 5 000 5 000 Övriga sittnings-& arrangemangsintäkter.

Arbetsmarknadsdagen 

PROJ02 3990 Bidrag från HT 75 000 75 000 Äskade medel från fakulteten.

3990 Utställare 10 000 10 000 Förväntade intäkter på arbetsmarknadsdagen.

Övriga inkomster 

ORG02 3990 Försäljning på kansliet 1 000 1 000 Intäkter såsom köp av profilprodukter.



Café Multilingua

ORG03 3990 Bidrag för språkcafé 17 500 17 500
Äskade medel av Internationella kontoret på 
HT och Externa relationer på LU.

ÄLU

PROJ07 3990 Bidrag från NÄLU 0 10 000
Då NÄLU inte längre finns bör denna ligga på 
noll. 

TOTALA INKOMSTER 1 628 500 1 641 350

UTGIFTER 

Resultat enhet Konto Budget 15/16
Medlemsavgifter

MEDL01 4000 Medlemsavgift, SFS 19 000 19 000 5kr/helårsstudent
4100 Medlemsavgift, LUS 77 000 80 000 20 kr/helårsstudent
4101 Presstöd, Lundagård 40 000 40 000 10kr/helårsstudent höjning + lite extra utrymme

ADM01 Administration 
5010 Lokalhyra 140 000 140 000

5050 Upprustning av lokal 70 000 15 000
Höjd för inköp av nya datorer och 
arbetstelefoner.

5060 Städavtal 6 000 6 000 Städning av Absalon.

5400
Kopieringsmaskin 
hyra/service-avtal 30 000 30 000 Service/avtal/hyra/försäkring.

6110
Kontorsmaterial/ 
tryckkostnader 25 000 25 000

Kostnader för kontorsmaterial samt papper och 
toner till skrivare.

6210 Telefon 19 100 19 100 Kårens tre abonnemang för arbetstelefoner.
6250 Porto 700 700



6310 Försäkringar 8 000 8 000

6420 Revision och bokföring 33 000 30 000
Bokföringshjälpen blir dyrare i enlighet 
med avtal mellan HTS och TLTH.

6570 Bankkostnader 5 000 5 000 Löpande bankkostnader.

ADM02 Arvoderade (presidiet)

7210
Lönekostnader 
kårpresidiet 495 000 480 000

30% av prisbasbeloppet x 3 heltider + en halv 
månads arvode i juli 2017 för 
verksamhetsberättelse.

7510
Arbetsgivaravgifter 
kårpresidiet 160 000 160 000 Arbetsgivaravgiften beräknad på 30%

7699 Friskvård 5 000 7 000

Förväntas ha 5 arvoderade under året 
med rätt till friskvårdsersättning. 

7230 Pension 20 000 20 000
7650 Överlämning 20 000 20 000
7650 Personalutbildning 6 000 6 000 Studeranderepresentantutbildning.

ORG01 Fullmäktige 

6500 Mötesförtäring 20 000 20 000 Mat och fika på fullmäktiges möten.

5811 SFS-FUM 35 000 35 000

Förväntas skicka 4 ombud. 
Kan överskridas beroende på faktiska 
kostnader. 

ORG02 Styrelsen/presidiet

6500
Mötesförtäring, 
kaffe på kansliet 20 000 20 000

Viktigt att ha fika för aktiva samt frukost/lunch 
för styrelsen. 
Förutsatt att styrelsen ej äter köpt lunch varje 
möte.

6000 
olika Representation 13 500 13 500 Representation, Sillorden.

6993 Gåvor 1 000 1 000
För möjligheten att ge gåvor i vissa 
sammanhang.

5810 Kurser och konferenser 3 500 5 000 Sänkt pga dålig möjlighet att åka.
5800 Resor 4 000 4 000



7699 Aktiva-tack 30 000 20 000 Aktiva-tack vid båda terminssluten.
olika Aktiva resa 20 000 0 Ny för i år!

ORG03 Utskott
6500 Mötesförtäring 4 000 4 000 Vi har 4 utskott.
olika! Arrangemangskostnader 12 000 12 000 Vi har 4 utskott.
olika! Café Multilingua 17 500 17 500

ORG04 Studentråd 
olika! Studentrådens budget 16 000 16 000 Vi har åtta studentråd.
6500 Mötesförtäring 12 000 12 000 Vi har åtta studentråd.

ORG05 Marknadsföring 

6010 Profilprodukter 40 000 40 000
Planerade inköp av medaljer, aktivatröjor och 
sångböcker.

5930 Hemsida 15 000 35 000
Sänkt då den budgeterade satsningen 
kunde genomföras till en lägre kostnad.

PROJ01 Festarrangemang 

olika! Lunära högtiden 60 000 20 000
olika! Övriga festarrangemang 5 000 5 000

PROJ02 Arbetsmarknadsdagen

olika! Arrangemangskostnader 65 000 85 000

Sänkt då vi inte uppnått budgeterad nivå 
under senare tid. 

6500 Mötesförtäring 3 000 3 000
7210 
7510

Anställning 
(inkl. arbetsgivaravgifter) 52 000 52 000 1 deltidsarvoderad 25% på 12 månader.



PROJ04 Novischverksamhet 
7210 
7510

Anställning 
(inkl. arbetsgivaravgifter) 35 000 35 000 2 heltidsarvoderade à 1 månad (sep+jan).

olika! Arrangemangskostnader 80 000 80 000
6510, 3710?Novischsittning 30 000 30 000

6500 Internationellt mottagande 3 000 3 000

PROJ06 Kårval 

olika! Valberedningen 1 000 1 000 Arrangemangskostnader.
Valberedningens 
mötesförtäring 2 000 1 000

Valberedningen förväntas ha kontinuerliga 
möten under året.

olika! Valnämnden 3 000 3 000

Valbås + marknadsföring, utrymme för 
utveckling då tryckkostnader ligger inom 
budgetposten kontorsmaterial.

Valnämndens 
mötesförtäring 1 000 1 000

Valnämnden förväntas ha kontinuerliga möten 
under året.

PROJ07 ÄLU

olika! Verksamhet ÄLU 5 000 10 000

Då NÄLU inte längre finns bör kåren gå in  
med stöd till novischverksamheten i 
Helsingborg.  

 
ÖVR01 Övriga arrangemang 

olika! Projektfond 35 000 50 000

Sänkt då det under föregående verksamhetsår 
inte äskats särskilt höga belopp men möjlighet 
till projekt ska fortfarande finnas. 

TOTALA UTGIFTER 1 822 300 1 744 800

RESULTAT −193 800 −103 450
Minusbudgeterat pga stort överskott 
från tidigare år.



Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet

Verksamhetsplan 2016-2017
Antagen av fullmäktige i första tagningen 2016-05-24

Inledning
Humanistiska  och  teologiska  studentkarens  (hadanefter  benamnt  som:  HTS)  verksamhetsplan 
formulerar  visionen  for  den  verksamhet  karen  ska  bedriva  under  verksamhetsaret  2016/2017.  I 
verksamhetsplanen lyfts tre huvudomraden, alla med olika underrubriker.  De olika huvudomradena 
definierar karens centrala verksamhet och utmaningar. De amnen som lyfts ar de som anses vara av  
hogsta  prioritet  under  verksamhetsaret  2016/2017.  Utover  denna  verksamhetsplan  finns  andra 
styrdokument som forklarar karens organisation i ovrigt. 

Utbildning
HTS karnverksamhet ar studentinflytande och utbildningsbevakning. Som studentkar arbetar HTS med 
studentfacklig  verksamhet  och  finns  som  stod  for  studenter  som  studerar  vid  Humanistiska  och 
teologiska fakulteterna (hadanefter benamnt som: HT-fakulteterna). Det bevakande arbetet sker genom 
studeranderepresentanter som representerar i olika beredande och beslutande organ pa institutions- och 
fakultetsniva.

Studentrepresentation och utbildningsbevakning
HTS  tillsatter  studeranderepresentanter  for  uppdrag  i  namnder,  styrelser  och  arbetsgrupper  pa 
fakulteterna. Utover dessa tillkommer poster pa institutionerna som tillsatts av studentraden. Det ar 
viktigt att HTS tillsatter alla uppdrag som finns tillgangliga for studeranderepresentanter och att platser 
som  blir  vakanta  fylls  sa  snabbt  som  mojligt  for  att  sakra  studentrepresentationen.  HTS 
studeranderepresentanter ska ges relevant utbildning for att kunna bedriva sa god utbildningsbevakning 
som mojligt for att studentgruppens rost ska bli hord och kunna kanna sig bekvama i sitt uppdrag.

HTS  har  atta  studentrad  som  har  till  uppgift  att  skota  den  lokala  utbildningsbevakningen  och 
representationen  pa  institutionsniva.  Studentraden  ska  ha  kontinuerliga  moten  for  medlemmarna  i 
studentradet och ha lopande kontakt med institutionsledningen. Att stodja studentraden i deras arbete  
ar en prioriterad arbetsuppgift for karens styrelse och presidium. Det ar av hog prioritet att det finns  
fungerande  studentrad  pa  varje  institution  eller  motsvarande,  eftersom dessa  utgor  grunden  inom 
karens utbildningsbevakning.

HTS har ett utbildningsutskott vars huvudsakliga uppgift ar att driva utbildningsrelaterade projekt och 
agera forum for att diskutera utbildningsfragor pa fakultetsniva. HTS utbildningsutskott ska under aret  
vara ett livaktigt och val fungerande utskott. Utskottet ska fungera som ett bollplank for presidiet och 
de studeranderepresentanter som innehar viktiga poster i  olika beslutande och beredande organ pa 
fakultetsniva.
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Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet

HTS har genom karens asiktsdokument asikter i fragor som ar av larosatesovergripande samt nationell  
karaktar.  HTS  ar  medlemmar  i  Lunds  universitets  studentkarer  (LUS),  en  paraplyorganisation  for  
karerna i Lund. HTS bor genom LUS driva larosatesovergripande fragor. 

HTS ar aven medlemmar i Sveriges forenade studentkarer (SFS),  en paraplyorganisation for 
karer i Sverige. Genom SFS bor karen driva de storre utbildningspolitiska fragorna som ar nationell 
karaktar.

HTS ska under aret

• strava efter att alla fortroendeposter karen har ar tillsatta. 

• erbjuda utbildningstillfallen om karens verksamhet, asiktsdokument och studentrattigheter. 

• arbeta for att det ska finnas verksamma och fungerande studentrad vid varje institution. 

• med hjalp av studeranderepresentanterna bevaka aktuella fragor samt driva nya med karens 

• asiktsdokument som stod. 

• utifran asiktsdokumentet driva fragor pa universitetscentral niva genom LUS. 

• utifran karens asiktsdokument driva nationella utbildningspolitiska fragor genom SFS 

• genom studentraden ta del av vad studenterna tycker om sin utbildning. 

• genom utbildningsutskottet driva projekt riktat mot studenterna som studerar vid HT. 

• bevaka och folja upp forandringarna i 1mneslararutbildningen vid Lunds universitet.

Studentra ttigheter och fo rutsa ttningar fo r studier
Lunds  universitet  har  ett  dokument  som  heter  Rattighetslistan  som  faststaller  rattigheter  och 
skyldigheter en har som student vid Lunds universitet. Det ar ett ytterst viktigt verktyg for att sakerstalla 
en god och rattssaker utbildning for alla studenter. Det ar viktigt att HTS under aret arbetar for att 
sakerstalla att HT-fakulteterna foljer Rattighetslistan i alla utbildningar.

Enligt  Rattighetslistan  har  studenter  ratt  till  att  genomfora  en  tentamen  anonymt.  Mojligheten  att 
genomfora en tentamen anonymt ar en grundlaggande fraga om rattssakerhet.  Fragor och arenden 
kring examination ar bland de vanligaste som karen och studentombudet far  in,  dar studenter ofta  
kanner sig osakra pa om de blivit rattvist bedomda. Att driva for att implementering av anonyma tentor 
pa HT-fakulteterna ar en prioriterad fraga for HTS under verksamhetsaret.

Under de senaste aren har karen arbetat tillsammans med HT-fakulteterna i ett projekt som syftar till att  
ta fram betygskriterier till fakulteternas kurser. Det ar viktigt att karen ar fortsatt delaktig i det arbete  
som fortgar inom projektet for att sakerstalla att betygskriterier  tas fram for sa manga kurser som 
mojligt.E-larande ar ett valdigt nytt omrade for Lunds universitet med mycket utvecklingspotential for 
att  kunna  forbattra  och  tillgangliggora  utbildningen  for  alla.  E-larande  kan  bade  fungera  som ett 
pedagogiskt  verktyg  och  ett  administrativt  hjalpmedel,  och  det  ar  viktigt  att  HTS  ar  drivande  i 
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utvecklingen och diskussionen kring E-larande genom till exempel utvecklingen av larplattformar. HTS 
ar av asikten att sa kallade MOOCs inte ska finansieras av utbildningsmedel.

HTS ska under aret 

• arbeta for att fakulteterna och institutionerna reder ut fragan om larplattformar vid HT- 

fakulteterna. 

• bevaka och paverka sa att MOOCs inte gar ut over det ordinarie utbildningsuppdraget. 

• arbeta for att alla institutioner ska borja implementera anonym tentamen. 

• fortsatta vara delaktig i HT-fakulteternas arbete med framtagandet av ordentliga betygskriterier.

• informera om Rattighetslistan till utbildningsansvariga pa fakulteterna och institutionerna. 

Studiesociala frågor
Jamte utbildningspolitiska fragor arbetar HTS med studiesocial verksamhet i form av fragor kopplade  
till  bland annat studie- och arbetsmiljo samt studenters psykosociala halsa. Dessa ar mycket viktiga 
fragor  som  paverkar  studietiden  men  som  ej  nodvandigtvis  behover  vara  direkt  kopplade  till  
utbildningen.

Arbetsmarknadsfragor ar valdigt viktiga for HT-studenter och HTS arbetar for att belysa och paverka 
situationen  pa  arbetsmarknaden  for  humanister  och  teologer.  Detta  sker  framst  genom  en 
arbetsmarknadsdag  men  bor  aven  vara  ett  kontinuerligt  arbete  under  verksamhetsaret.Studiesocial 
verksamhet  Det  ar  viktigt  att  karen  arbetar  med  fragor  som  beror  studenters  valmaende  och 
studiemiljo. Detta arbete ska framst ske genom studerandeskyddsombuden, det studiesociala utskottet 
(STUDS) och i samarbete med stodfunktioner pa Lunds universitet.

Studeranderepresentanterna ar  aven viktiga i  arbetet  med att  driva fragor relaterade till  studie-  och 
arbetsmiljo.

HTS ska under aret 

• ha  kontinuerligt  samarbete  med  Studenthalsan  och  Studentombudet  for  att  halla  sig 
informerade samt informera om det allmanna halsolaget pa fakulteterna. 

• arbeta for att studeranderepresentanter driver fragor kring studie- och arbetsmiljo i beredande 
och beslutande organ. 

• arbeta for att det ska finnas verksamma studerandeskyddsombud vid varje institution 

• arbeta med natverk med studerandeskyddsombud. 

• genom det studiesociala utskottet driva projekt riktat mot studenterna som studerar vid HT.

Arbetsmarknad
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Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet

Det  ar  viktigt  att  HTS  fortsatter,  och  utokar,  sitt  arbete  med arbetsmarknadsfragor  for  att  starka 
identiteten hos humanister, teologer och religionsvetare. Karen ska arbeta for att humanister, teologer 
och religionsvetare genom sin kompetens har en sjalvklar plats pa arbetsmarknaden och i samhallet.  
Detta  sker  framst  genom  arbetsmarknadsdagen  som  karen  ska  arrangera  men  aven  genom  det 
kontinuerliga arbete som arbetsgruppen for arbetsmarknadsdagen gor under verksamhetsaret.

HTS ska under aret 

• genom projektgruppen genomfor en arbetsmarknadsdag 2017. 

• genom projektgruppen arbeta for att arbetsmarknadsdagen innehaller nagot relevant for alla 

studenter vid HT. 

• genom projektgruppen for arbetsmarknadsdagen Hybrid arbeta kontinuerligt med 

arbetsmarknadsfragor. 

• genom projektgruppen  arbeta  med att  synliggora  och skapa forstaelse  for  humanistisk  och 
teologisk kompetens pa arbetsmarknaden. 

Sociala evenemang
HTS har arbetat mycket med olika typer av sociala evenemang genom aren, framst via sexmasteriet,  
sprakcafeutskottet, spelledaren, lekledaren och novischverksamheten. Dessa evenemang ska rikta sig till  
karens medlemmar och aktiva. Det ar mycket viktigt med sociala evenemang for att gora karen en  
oppen  organisation  som  ar  latt  och  kul  att  engagera  sig  i.  Sociala  evenemang  ar  till  for  att  visa  
uppskattning till karaktiva och uppmuntra till karengagemang.Sociala evenemang ar ocksa viktigt for att 
valkomna och inkludera alla studenter i ett tryggt studentliv dar det finns nagot for alla.

HTS ska under aret 

• anordna novischverksamheter vid varje terminsstart for att valkomna de nya studenterna. 

• arbeta for en uppmuntrande och uppskattande miljo genom att anordna olika tack-evenemang. 

• arbeta for att utveckla karens tackverksamhet for karaktiva. 

• framja samarbetet mellan spelledare, lekledare och sexmasteri. 

• genom sexmasteriet anordna sociala evenemang och aktiviteter. 

• anordna Lunara hogtiden. 

• genom sprakcafeutskottet kontinuerligt anordna Cafe Multilingua. 

Organisation
HTS ska vara en oppen och transparent organisation som ska vara valkomnande, rolig, utvecklande och 
larorik. Alla som studerar vid HT-fakulteterna ska kanna att de kan vanda sig till karen, bade for att  
kunna engagera sig och for att kunna fa hjalp och stod. Det ar viktigt att HTS under verksamhetsaret  
16/17 fortsatter jobba med att utveckla och stabilisera organisationen.
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Styrdokument
HTS styrdokument definierar  och forklarar  karens verksamhet.  Styrdokumenten fungerar aven som 
riktlinjer  for  karens fortroendevalda och aktiva.  For att  karen ska kunna bedriva paverkansarbete i  
beredande och beslutande organ ar det viktigt att det fastslagna asiktsdokumentet anvands som stod i  
hur karen star i olika fragor. 

HTS ska under aret

• se over befintliga styrdokument och revidera vid behov. 

• se over befintliga policydokument och revidera vid behov. 

• ta fram rutiner for att halla karens styrdokument levande och aktuella. 

• fortsatta arbetet med att ta fram en dokumenthanteringsplan samt deponera material fran 

Teologkaren och Humanistkaren till AFs arkiv. 

• arbeta for att styrdokument oversatts till engelska.

Kommunikation, synlighet och transparens
Alla  medlemmar ska  kanna  att  de  kan ta  del  av karens  verksamhet  och att  karen  bidrar  till  deras 
studiesituation. Hela organisationen ska ta detta i beaktande.

Kommunikation ar en vasentlig del av karens verksamhet och ar nodvandig for att legitimera karens 
arbete.  Det ar  av stor vikt  att  informera medlemmarna om vad som ar aktuellt  pa karen samt att  
medlemmarna har insyn i karens interna arbete.

HTS hemsida ska vara karens ansikte utat och ska fungera som den primara informationskallan for vara 
studenter och medlemmar. For narvarande ar hemsidan svarhanterlig och svarmanovrerad. Ett arbete 
har paborjats for att uppdatera hemsidan, ett arbete som behover fortsatta under nasta verksamhetsar.

HTS ska under aret

• fortsatta och avsluta det arbete som paborjats for att uppdatera HTS hemsida. 

• kontinuerligt informera vara studenter om den lopande verksamheten i de kanaler som anses 

lampligt.

• uppdatera sociala medier regelbundet med nyheter fran karens olika verksamheter. 

• underlatta kommunikation och samarbete mellan HTS olika organ. 

• arbeta for att tillgangliggora och inkludera internationella studenter i organisationen. 

• aktivt arbeta for att information som sprids ocksa finns tillganglig pa engelska. 
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• synas och informera om karens verksamhet pa bl.a. halsningsgillet och Student Association Fair.  

• (faststalla en kommunikationsplan for karens interna och externa organisation.)

Ka rval
HTS  ar  en  demokratisk  organisation  med  ett  karfullmaktige  som  hogst  beslutande  organ. 
Karfullmaktige valjs av karens medlemmar under varterminen genom ett karval  och far darigenom 
medlemmarnas mandat, och fortroende for, att tillsatta karens fortroendeposter. Sarskilt viktigt under 
verksamhetsaret 16/17 ar att ta fram rutiner for karens fullmaktigeval samt att utveckla en strategi for  
att  langsiktigt  oka  valdeltagandet.  Detta  for  att  starka  fullmaktiges  legitimitet  och  oka  karens  
demokratiska process.

HTS ska under aret

• ta fram en strategi for att oka valdeltagandet i karvalet. 
• ha ett valdeltagande pa minst 5% av karens medlemmar. 
• aktivt arbeta for att fordelningen av fullmaktiges kandidaters studieamnen, alder, kon och 

nationellt ursprung ska vara representativt for karens medlemmar.
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Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet 2016-09-07

Promemoria: Medlemsavgifter 16/17

Enligt stadgans paragraf  2.2.1 ska fullmäktige ”inför varje verksamhetsår fastställa terminsavgifter för: 
Medlemskap, Stödmedlemskap”. Därför är det nu hög tid för fullmäktige att göra detta.

Vår nuvarande ordinarie medlemsavgift är 70 kr per termin. Vi ser ingen uppenbar anledning att ändra  
avgiften. 

I nuläget finns ingen fastställd stödmedlemsavgift. Den avgift som faktiskt tagits ut har varierat från 0  
kr till ca 40 kr. 

En stödmedlem i HTS får närvara vid fullmäktigemöten, kandidera till förtroendeposter och, om hen är 
medlem i Studentlund, delta på våra sittningar och dylikt. Stödmedlemmar får dock inte rösta i val till  
fullmäktige eller kandidera till fullmäktige. Bortsett från detta har en stödmedlem i stort sett samma 
rättigheter som en ordinarie medlem.

Enligt  reglementet  kan  stödmedlemskap  ”lösas  för  att  ekonomiskt  stödja  kårens  verksamhet  [...]”.  
Stödmedlemsavgiften bör därför inte vara gratis.

Eftersom stödmedlemmar har i stort sett samma rättigheter som ordinarie medlemmar, och eftersom 
ett syfte med stödmedlemskap är att stödja kåren ekonomiskt, anser vi att stödmedlemsavgiften bör 
vara densamma som ordinarie medlemsavgift.

Mot bakgrund av detta föreslår presidiet fullmäktige:

att behålla  HTS avgift  för medlemskap för verksamhetsåret 16/17 oförändrad à 70 kr per  
termin,

att fastställa HTS avgift för stödmedlemskap för verksamhetsåret 16/17 till 70 kr per termin.

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00 
Lund | Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se
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!!!!!!!!!!!!!
Interpellation: Studeranderepresentation i styrelsen för 

Institutionen för kulturvetenskaper	!
Det har inkommit förfrågningar från olika personer inom ledningen för 
Institutionen för kulturvetenskaper rörande studeranderepresentationen i 
styrelsen för institutionen. Det som har frågats efter är varför ej, trots 
inbjudan och utskickade kallelser, någon studeranderepresentant har 
närvarat vid något utav styrelsens sammanträden.  !
Enligt den bifogade Attest- och delegationsordningen för HTS 
v e r k s a m h e t s å r e t 1 5 / 1 6 s å h a r a n s v a r e t f ö r a t t t i l l s ä t t a 
studeranderepresentanter på institutionsnivå till  delegerats till studentråden, 
enligt följande lydelse: ”Till studentråd delegeras att besluta om: 
Att tillsätta studeranderepresentanter på institutionsnivå.”.  !
Enligt den bifogade postbeskrivningen för vice kårordförande med 
utbildningsansvar hos HTS för verksamhetsåret 15/16 så ansvar denne för 
studentråden enligt följande lydelse: ”I detta ansvar ingår bland annat:… - 
att ansvara för studentråden, gå på dess möten, ordna 
ordförandeträffar” !
Sett till dessa åtagande så har jag, tillsammans med ordförande Ronja 
Lundgren, försökt utreda frågan om studeranderepresentation i styrelsen för 
Institutionen för kulturvetenskaper. För att göra detta så har vi, initialt, 
försökt kontakta studentrådets ordförande Ilda Kahrimanovic den 
08/03/2016 och  fråga hur situationen kring studeranderepresentationen i 
styrelsen har sett ut under året. I samband med detta så frågades det även om 
studerandeskyddsombuden inom studentråden, då vice kårordförande med 
studiesocialt ansvar ej har kunnat få kontakt med denne under året. Det 
inkom ej något svar på mailet.  !
Då så skickades det ännu ett mail den 20/04/2016, med en förfrågan om att 
boka in ett möte. Presidiet hade i tiden mellan de två mailen fått ta del utav 
information om att de två studeranderepresentanterna i styrelsen var 
studentrådsordförande Ilda Kahrimanovic och Rebecca Halász Rosenberg, 

Oskar Johansson!
Vice kårordförande
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och sedermera så var förfrågan om att försöka boka in ett möte med de två. 
Även detta mail fick inget svar. !
Efter kontakt via dels facebook och dels sms så bokades ett möte in den 
04/05/2016 för att diskutera frågan med Ilda. Detta möte blev tyvärr tvunget 
att avbokas i sista sekund. Ett nytt möte bokades in den 16/05/2016 med 
Ilda. Inför detta möte så klargjordes det att vi i presidiet, i enlighet med våra 
a n s v a r s t a g a n d e n , v a r t v u n g n a a t t f å s v a r i f r å g a n o m 
studeranderepresentat ionen i s tyrelsen för Inst i tut ionen för 
kulturvetenskaper och skulle således behöva genomföra en interpellation till 
det följande fullmäktige om vi ej kunde få något svar i våra frågor. Till 
mötet så dök dock ingen upp.  !
Vi i presidiet har sedan dess fått svar från Rebecca om att hon ej längre är 
studeranderepresentant i styrelsen, då hon ej har läst vid HT-fakulteterna 
sedan februari 2016. Detta hade även vid tillfället meddelats till Ilda som 
studentrådsordförande.  !
Enligt de bifogade protokollen som har begärts ut utav presidiet från 
styrelsens möten, så framgår det att inga studeranderepresentanter har 
deltagit vid något möte mellan augusti 2015 och februari 2016. Inga senare 
protokoll har gått att få ut från institutionen. Det har dock inkommit vidare 
anmärkningar från institutionen att det saknas studeranderepresentanter vid 
styrelsens sammanträden.  !
Då vice kårordförande med utbildningsansvar ansvarar för studentråden och 
deras verksamhet är det tydligt att jag måste utreda frågan vidare för att 
kunna få ett svar på vad som har hänt under verksamhetsåret vad gäller 
studeranderepresentationen i styrelsen. Därmed, sett till ärendets bakgrund 
enligt ovan, önskar jag, som fullmäktigeledamot, interpellera studentrådet 
vid Institutionen för kulturvetenskaper genom dess ordförande, Ilda 
Kahrimanovic, enligt följande: !
1. Hur har studentrådet tillsatt och arbetat med studeranderepresentanter i 

styrelsen för Institutionen för kulturvetenskaper under verksamhetsåret 
15/16? 

2. Hur har studentrådet specifikt arbetat med kontakten till 
institutionsledningen under året? 

3. Vad har studentrådet gjort för att tillsätta den post som har blivit vakant 
efter det att den tidigare representanten avsagt sig sitt uppdrag? 

4. Hur har studentrådet arbetat med rapporteringen från styrelsens 
studeranderepresentanter till övriga medlemmar utav studentrådet? 

5. Av vilka anledningar har studentrådets studeranderepresentanter ej 
deltagit under några utav styrelsens sammanträden från augusti till 
februari, och hur arbetar studentrådet för att motverka dessa? !

I Tjänsten, dag som ovan,!
Oskar Johansson



!!!!!!!!
Ronja Lundgren!
Kårordförande !!!!
Attest- och delegationsordning reglerar delegationer till kårens permanenta förtroendevalda. 
Tillfälliga arvoderade (ansvarig för Hybrid och novischverksamhet) får efter diskussion med 
presidiet ekonomiska ramar för sin verksamhet samt riktlinjer för beslut och redovisning av 
kostnader.  !!
Allmänna bestämmelser!
Humanistiska och teologiska studentkårens ändamål är att främja medlemmarnas studier och sociala 
situation. Detta grundläggande syfte ska genomsyra all verksamhet kåren bedriver.!!
Presidiet är ytterst ansvariga för att ändamålen för Humanistiska och teologiska studentkårens 
verksamhet uppfylls.!!
Humanistiska och teologiska studentkårens styrelse och dess delegationer!
Humanistiska och teologiska studentkårens styrelse är ett beredande, beslutande och verkställande 
organ. Kårstyrelsen har ett samlat ansvar för kårens verksamhet och ekonomi. Verksamhetens 
ramar, liksom de ekonomiska ramarna, bestäms av fullmäktige i verksamhetsplanen och budgeten. 
Styrelsen skall utse en ekonomiskt ansvarig som tillsammans med den ekonomi ansvarige i 
presidiet attesterar samtliga av kårens verifikat. Ifall den ekonomi ansvarige styrelseledamoten är 
frånvarande eller ej anträffbar kan annan styrelseledamot inträda i dess ställe. !!!
Till presidiet delegeras att besluta om: 
! ! Den löpande verksamheten.!          
! ! Nyttjande av Humanistiska och teologiska studentkårens ekonomiska medel upp till           

kostnader på 10 000 kronor utöver löpande kostnader, som ligger inom ramarna för den av 
fullmäktige fastslagna budgeten.!

! ! Attestering av Humanistiska och teologiska studentkårens kostnader tillsammans med en           
representant från kårstyrelsen.!

! ! Godkänna uttalanden i Humanistiska och teologiska studentkårens namn.!          !
Till utskott delegeras att besluta om: 
! ! Utskottsverksamheten för verksamhetsåret. Denna ska huvudsakligen grundas på och följa           

Humanistiska och teologiska studentkårens verksamhetsplan, fastslagen av fullmäktige.!
! ! Nyttjande av ekonomiska medel upp till 1/4 av den gemensamma budgetposten för           

arrangemangskostnader och mötesförtäring. !
Utskottsordförande ansvarar inför kårstyrelsen för utskottets verksamhet och ekonomi.!!

Humanistiska och teologiska studentkåren 
vid Lunds universitet!

Attest- och 
delegationsordning  
!



Till valnämnden respektive valberedningen delegeras att besluta om: 
! ! Nyttjande av respektive organs ekonomiska medel upp till kostnader på 2 000 kronor inom           

ramarna för den egna budgetposten, fastslagen av fullmäktige.!
! ! Kostnader över 500 kronor ska vara underbyggda i beslutsprotokoll. .!          !!
Till studentråd delegeras att besluta om: 
  Att tillsätta studeranderepresentanter på instutionsnivå.             
  Nyttjande av ekonomiska medel upp till 1/8 av den gemensamma budgetposten för            

arrangemangskostnader och mötesförtäring. !!
Avtal!
  Alla avtal ska lyftas i styrelsen, detta kan ske per capsulam.            
  När detta sker per capsulam har styrelsen 24h på sig att svara. Om ingen har opponerat sig            

mot avtalet skriver presidiet under det. !!
Organens respektive ordföranden ansvarar inför kårstyrelsen för organens verksamhet och 
ekonomi.!!



Postbeskrivningar 
!

Humanistiska och teologiska studentkåren!!!!!
Antagen av fullmäktige 2015-03-03. Följande poster utlyses inför HTS valfullmäktige. Posterna är 
uppdelade i tre delar: internt inom HTS, externa uppdrag inom Lunds universitet, samt poster inom 
samarbetsorgan mellan kårer och nationer i Lund. Om du har frågor kring posterna – tveka inte att 
kontakta presidiet (exp@hts.lu.se)! !!
Nomineringar och kandidaturer skickas till HTS valberedning på valberedning@hts.lu.se. För mer 
information kring posterna fråga presidiet eller gå in på www.hts.lu.se. !
 !!!
Del I: Interna uppdrag inom HTS

Presidiet: Presidiet består av tre personer som tillsammans leder och 
företräder kåren. Presidiet ser gemensamt till att kårens 
dagliga verksamhet på kansliet fungerar. De tre presidialerna 
har olika ansvarsområden.  

Kårordförande !
med externt och internt ansvar!
Arvoderad

En person!!
Kårordförande har ansvar för externa relationer och den 
interna kårstrukturen/organisationen. I detta ansvar ingår 
bland annat:  !
- att ytterst företräda kåren i officiella sammanhang samt 

gentemot media.!
- att tolka kårens styrdokument!
- att sammankalla samt ansvara för fullmäktige!
- att vara ordförande i styrelsen !
- att sammankalla och leda styrelsens arbete!
- att bevilja avsägelser från fullmäktigeledamöter!
- att ta emot avsägelser från förtroendeuppdrag!
- att ansvara för kårens organisation och 

organisationsutveckling!
- att ansvara för kårens ekonomi!
- att arbetsleda presidiet!
- att arbeta med Lunds universitets studentkår genom 

ordförandekollegium.!
- att arbeta mot Studentlund och delta i dess arbete!
- att arbeta gentemot nationella samarbetsorgan så som 

SFS!
- att sitta i fakultetsstyrelsen!
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Vice kårordförande!
med utbildnings ansvar!
Arvoderad

En person!!
I detta ansvar ingår bland annat:  !
- att vara ordförande i utbildningsutskottet !
- att arbeta med kårens organ inom utbildningsbevakning.!
- att ansvara för studentråden, gå på dess möten, ordna 

ordförandeträffar!
- att ansvara för planerandet och genomförandet av 

studeranderepresentantutbildning !
- att ansvara för kontakten mellan kåren och 

utbildningsmyndigheterna!
- att sitta i fakulteternas grundutbildningsnämnd!
- att ansvara för samordning och kontakt med ansvarig för 

ämneslärarutbildningen!
- att sitta i nämnden för ämneslärarutbildningen!
- att bevaka lokala, regionala och nationella 

utbildningspolitiska frågor samt att att förmedla dessa 
inom organisationen!

- att arbeta gentemot nationella samarbetsorgan så som 
SFS!

- att främst ansvara för studentärenden och kontakten 
med studentombudet!

- att ansvara för att samla in studenters åsikter i frågor 
rörande utbildningen !

- Att vara suppleant på LUS ting

Vice kårordförande!
med studiesocialt ansvar!
Arvoderad

En person!!
I detta ansvar ingår bland annat:  !
- att vara ordförande i det studiesociala utskottet!
- att arbeta gentemot kårens studiesociala organ så som 

Café Multilingua och Sexmästeriet!
- att arbeta gentemot studenthälsan, studentombudet och 

Studentlund samt andra externa organ som berör 
studiesociala frågor!

- att tillsammans med novischamiralen ansvara, planera 
och genomföra novischverksamheten!

- att tillsammans med projektledaren för 
arbetsmarknadsdagen ansvara för genomförandet av 
arbetsmarknadsdagen Hybrid!

- att ansvara och genomföra övriga studiesociala projekt 
och aktiviteter!

- att ansvara för kontakten med fakulteten rörande 
studiesociala frågor, samt!

- att samordna studerandeskyddsombuden och arbeta 
med studenternas husstyrelse på LUX!

- att som kårens kommunikatör ansvara för hemsidan, 
Facebook och andra sociala medier, samt ansvara för 
annan extern kommunikation (nyhetsbrev, affischer och 
informationsmaterial!

- att ansvara för att samla in studenternas åsikter i 
studiesociala frågor!

- att kontinuerligt uppdatera presidiet och styrelsen om 
arbetsgruppens arbete och verksamhet
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Du som söker presidialpost...  !
... måste vara beredd på att ta studieuppehåll under ett år, 
då uppdraget är heltidsarvoderat från 1/7 - 30/6. Du måste 
ha kunskap om kårens verksamhet och uppdrag samt gärna 
om hur det övriga studentlivet i Lund fungerar. Du måste 
vara beredd på att arbeta hårt och mycket, men ändå kunna 
upprätthålla ett glatt humör. Du ska ha intresse för 
utbildnings- och studiesociala frågor som rör studenter. 
Men framförallt måste du tycka att kårarbete är roligt!!

Kårstyrelsen Fem personer !!
Styrelsen ansvarar tillsammans med presidiet för !!
- att utveckla kårens verksamhet och samordnar arbetet 

inom kåren !
- att genomföra de beslut som Fullmäktige har fattat, men 

tar även egna beslut i frågor som är brådskande och inte 
hinner tas upp i Fullmäktige. !

- att hjälpa presidiet med praktiska saker, som att hålla 
öppet på kårkansliet, förbereda inför fullmäktigemöten, 
gå runt på kursintroduktioner mm. !

- Styrelsen är arbetsgivare för presidiet och de övriga 
arvoderade!

- att ansvara för att arbetsmiljön på kårkansliet är god och 
att de arvoderade mår bra. !

- att vara presidiets högra hand i kårarbetet därigenom 
kunna rycka in och hjälpa presidiet i tider av hög 
arbetsbelastning. !!

Du som söker posten... 
...bör vara beredd att lägga ner en del tid på arbete i kåren, 
i genomsnitt en halvdag i veckan. Som styrelseledamot bör 
du ha god inblick i hur kårens arbete bedrivs och ha idéer 
och tankar om hur kåren skulle kunna bli bättre, och vara 
beredd att genomföra dessa idéer. För att 
arbetsbelastningen inte ska bli för stor på dig som 
styrelseledamot bör du kanske inte ha något mer stort 
uppdrag inom kåren, även om det såklart är fullt tillåtet om 
du vill. !
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Projektledare för arbetsmarknadsdagen!
Arvoderad 25% av heltid under ett år. Mandatperioden sträcker 
sig från maj till maj. !!!!

En person!!
Projektansvarig för arbetsmarknadsdagen samordnar och 
organiserar arbetsmarknadsdagen tillsammans med 
presidalen med studiesocialt ansvar och arbetsgruppen för 
arbetsmarknadsdagen. !!
Mer konkret:!!
- tillsammans med vice ordförande med studiesocialt      

ansvar ta det övergripande ansvaret för !
genomförandet för arbetsmarknadsdagen såsom att 
planera arbetets upplägg, boka datum, lokal.!

- sammankalla och leda möten med projektgruppen, delvis 
tillsammans med vice ordförande med studiesocialt 
ansvar.!

- upprätta och ansvara för att scheman och tidsplaner följs!
- fördela arbetet inom gruppen!
- se över kårens “arbetsmarknadsvision” och eventuellt 

revidera denna.!
- ansvara för att de arbetsmarknadsrelaterade evenemang 

kåren ämnar genomföra.!
- ansvara för utvärdering av projektet, överlämning samt 

testamente.!
- förbereda nästkommande arbetsmarknadsdag.!!
Det är meriterande om du som söker posten har tidigare 
erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsdagar. !

Arbetsgrupp för arbetsmarknadsdagen Åtta ledamöter !!
Arbetsgruppen för arbetsmarknadsdagen samordnas av 
projektledaren för arbetsmarknadsdagen och organiserar 
tillsammans med denne kårens arbete och genomförande 
av arbetsmarknadsdagen.!!
Mer konkret:!!
- arbeta med planering av arbetsmarknadsdagen, som att 
ringa utställare och föreläsare, boka lokaler,  göra program, 
sprida information, m.m.!
- arbeta under själva dagen!
- delta i utvärdering av arbetet samt överlämning!!
Du som söker posten... 
…måste vara beredd att arbeta mycket med planeringen 
under perioden oktober-mars (ungefärlig tid). Du måste 
vara organiserad och kunna göra många saker samtidigt. Du 
behöver vara bra på att kommunicera men framförallt 
måste du tycka att det är väldigt intressant att arbeta 
gentemot humanistteologernas arbetsmarknad, både 
myndigheter och företag, och ha idéer om hur vi ska kunna 
utveckla vårt arbete för att få fler utställare till vår 
arbetsmarknadsdag! Därför bör du inte vara rädd för att 
tala i telefon och upprätta kontakter med företag.!
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Novischamiraler 
Arvoderad 100% en månad!
dvs. 160h = en månads jobb fördelat efter vad arbetet kräver.!

Två personer, en HT samt en VT!!
Novischamiralerna är ansvariga för !!
- att tillsammans med vice kårordförande med 

studiesocialt ansvar planera och genomföra kårens 
novischverksamhet.!

- att ta det ansvar för att novischperioden flyter!
- att i samråd med VKOS ansvara för budget och den 

ekonomin som rör novischverksamheten!
- att kontinuerligt uppdatera presidiet och styrelsen om 

novischeriets arbete och verksamhet. !
- att i slutet av arbetet utvärdera perioden och presentera 

för kårens fullmäktige!!
Du som söker posten...  
... måste vara beredd att arbeta mycket med 
novischverksamheten före och under dess genomförande. 
Det är mycket att planera och kommer kräva all din tid 
under den vecka eller de veckor som aktiviteterna är. Du 
måste vara organiserad och effektiv då allt händer under en 
mycket intensiv period och du måste vara bra på att 
delegera arbetsuppgifter till andra. Detta kräver att du är 
bra på samarbete och tydlig i din kommunikation. Du måste 
också vara en glad och peppande person, som tycker om 
att prata inför folk, kanske sjunga en sång eller klä ut dig! !

Fullmäktiges mötesordförande! En ordinarie och en ersättare  
 
Mötesordförande leder fullmäktiges möten och ser till att 
de är effektiva och hålls enligt gängse mötesregler, samt att 
de är demokratiska i sin form så att alla förstår vad som 
händer och känner att de får möjlighet att säga och föreslå 
det de vill under mötets gång. !!
Du som söker posten... 
... ska ha erfarenheter av att leda större möten sedan 
tidigare, vara tydlig och pedagogisk i ditt sätt att förklara 
mötesteknik. Du ska inte vara ledamot av fullmäktige själv.

Fullmäktiges sekreterare! En ordinarie och en ersättare  
 
Fullmäktiges sekreterare skriver protokoll på fullmäktiges 
möten, och har inga övriga arbetsuppgifter vad gäller mötet.  
 
Du som söker posten...!
... ska vara noggrann och effektiv. Protokollen ska med 
fördel skrivas under mötets gång och vara klara samma 
kväll, eller dagen efter, för att de beslut som fattas på mötet 
inte ska försvinna ut i tomma intet. Det är bra om du har 
erfarenhet av fullmäktigearbete, så att du kan hjälpa 
mötesordföranden att leda mötet om det behövs. Du ska 
inte vara ledamot av fullmäktige själv.!

Valberedningensordförande En person!!
Valberedningens ordförande samordnar valberedningens 
arbete och har kontinuerliga kontakter med presidiet om 
vilka uppdrag som ska utlysas när. !
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Ledamöter av valberedningen! Fem ledamöter !!
Valberedningen förbereder de personval som HTS 
genomför.  Valberedningen ansvarar, tillsammans med 
presidiet, för !!
- att utlysa posterna och tar sedan in kandidaturer, 
intervjuar kandidater och föreslår vilka personer som ska 
bli valda till de olika posterna. Valberedningen arbetar under 
hela året, men har en stor arbetstopp efter kårvalet på 
våren, fram till valfum, då alla kårens poster ska utlysas på 
nytt.  !!
Du som söker posten... 
... bör ha en god personkännedom och tycka det är roligt 
att ställa relevanta frågor till kandidaterna till de olika 
posterna. Som valberedare är det viktigt att vara 
organiserad och tydlig, och att inte sprida information om 
vad som händer inom valberedningen till andra!  Du bör ha 
bra kontakter inom kåren och vara lite insatt i vad de olika 
uppdragen innebär. !

Valnämndens ordförande En person!!
Valnämndens ordförande samordnar valnämndens arbete 
och har högsta ansvaret för att valet genomförs på ett 
korrekt och demokratiskt sätt. Ordföranden ansvarar också 
för utvärdering av det genomförda valet samt skriver 
testamente!

Ledamöter av valnämnden! Fem ledamöter !!
Valnämnden ansvarar för att genomföra HTS kårval, alltså 
valet till kårfullmäktige, som sker under andra halvan av 
vårterminen. Valnämnden tar in kandidater, kollar att de är 
valbara (d.v.s. medlemmar i kåren), planerar valets 
genomförande och ansvarar för att det blir skött på ett bra 
och demokratiskt sätt, samt räknar rösterna när valet är 
klart. Valnämnden arbetar endast under valperioden, någon 
gång mellan mars och maj, med en intensiv period under 
själva valveckan. !!!
Du som söker posten... 
... bör vara noggrann och organiserad (valet får inte gå fel, 
då finns risken att det måste göras om), men framförallt ha 
många idéer om hur valet kan genomföras, hur vi höjer 
valdeltagandet och når ut med information om att det är 
val och får folk att rösta! !
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Ansvarig för ämneslärarutbildningen  En person  
 
I detta ansvar ingår bland annat: !!
- att vara ordförande för studentrådet vid 

ämneslärarutbildningen, U-rådet!
- att sitta i nämnden för ämneslärarutbildning!
- att bevaka utbildningspolitiska frågor som rör 

ämneslärarutbildningen!
- att hålla kontakten med Kristianstad studentkår!
- att genom möten eller liknande hålla kontakten med 

HTS presidium!
- att sköta den främsta studiebevakningen vid 

ämneslärarutbildningen.!
- att ta emot studentärenden och gemensamt med vice 

kårordförande med utbildningsansvar behandla dessa.!!
Du som söker posten...  
... ska läsa på ämneslärarutbildningen och vara intresserad 
av utbildningsbevakning och den studiesociala miljön. Denna 
post nomineras av SÄLU.  

Ledamöter av utbildningsutskottet! Åtta ledamöter !
 !
Utbildningsutskottet samordnar HTS arbete med 
utbildningsfrågor och är ett stöd för våra ledamöter i 
grundutbildningsnämnden. I utbildningsutskottet diskuteras 
frågor som rör utbildningen på alla institutioner, som 
exempelvis anonyma tentor, uppsatsriktlinjer och 
hanteringen av kursutvärderingar. Utbildningsutskottet är 
även en lämplig instans för att driva eller arbeta 
projektbaserat. Genom utskottet kan kåren arbeta med 
dessa frågor så att alla studenter, oavsett institution, får lika 
rättigheter och möjligheter. För att nå en bra gemensam 
nivå behöver utskottet kartlägga hur det ser ut på de olika 
institutionerna vad gäller exempelvis kursutvärderingar. !!
I mån av tid är utskottet ett bollplank för våra ledamöter i 
grundutbildningsnämnden, i diskussioner som rör de frågor 
som kommer upp där.!!
Utbildningsutskottet ska även vara ett nätverk för 
studentråden, för att fånga upp direkta erfarenhet av 
utbildningsbevakning på de olika institutionerna. !!
Du som söker posten… 
… brinner verkligen för utbildningsfrågor! Du vill lägga ner 
din tid på att göra utbildningarna på våra institutioner ännu 
bättre, och är inte rädd för att påpeka för institutionernas 
ledningar när saker och ting inte fungerar. Du är intresserad 
av att jämföra olika möjliga lösningar med varandra, för att 
hitta den institution som arbetar med kursutvärderingar 
eller anonyma tentor på bästa sätt, och sedan sprida detta 
till andra. Du är också intresserad av att nå ut till fler 
studenter för att samla in deras åsikter om hur 
utbildningarna fungerar.   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Ledamöter av studiesociala utskottet! Åtta ledamöter!!
Studiesociala utskottet samordnar kårens arbete med 
studiesociala frågor. ”Studiesociala frågor” är ett brett 
begrepp, och handlar om allt från arbets- och studiemiljöer 
till studenthälsa och studentekonomi – allt som rör vår 
utbildning men som inte handlar om det som händer i 
föreläsningssalen! Utskottet arbetar med att kartlägga den 
studiesociala miljön på våra institutioner, och samordnar 
kårens krav på bra studieplatser, lunchrum för studenterna, 
ett fungerande passerkortsystem, bra öppettider på 
biblioteken, m.m. Utskottet ska arbeta med att samla in 
åsikter från studenterna i dessa frågor.!!
Studiesociala utskottet ska även vara ett nätverk för 
studentråden, för att fånga upp direkta erfarenhet av hur 
studiemiljöerna ser ut på de olika institutionerna.  !!
Du som söker posten… 
… brinner verkligen för frågor som rör studiemiljöer och 
studenternas situation! Du vill lägga ner din tid på att göra 
studiemiljöerna på våra institutioner ännu bättre, och är 
inte rädd för att påpeka för institutionernas ledningar när 
saker och ting inte fungerar. Du är också intresserad av att 
nå ut till fler studenter för att samla in deras åsikter om 
studiemiljöerna, och fundera på hur de tankar och idéer 
som finns kan genomföras på bästa sätt.!

Ordförande av språkcaféutskottet En person!!
Språkcaféutskottets ordförande samordnar 
språkcaféutskottets arbete. Utöver att ansvara för att kafét 
hålls varje vecka sammankallar ordförande arbetsgruppen 
till månatliga möten. Ordförande ansvarar också för att 
verksamheten utvärderas löpande. !
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Ledamöter av språkcaféutskottet! Åtta ledamöter  
 
Språkcaféutskottet huvudsakliga uppgift är att driva Café 
Multilingua. Syftet med verksamheten är att skapa en 
mötesplats där studenter från olika länder kan träffas och 
utveckla sina språkkunskaper i en informell miljö. Caféet är 
en öppen mötesplats för såväl internationella som svenska 
studenter. Utskottets ledamöter bildar en samordnande 
arbetsgrupp som genom månatliga möten organiserar samt 
utvecklar och utvärderar verksamheten. Förutom att 
arrangera caféet en gång i vecka ansvarar även 
arbetsgruppen för planering av särskilda temadagar, 
marknadsföring sam att informera via sociala medier. Som 
ledamot ansvarar man för det praktiska i verksamheten, 
samt deltar vid utskottsmöten och fungerar som ett ansikte 
utåt för Café Multilingua.!!
Du som söker posten... 
... har ett starkt intresse för språk och tycker om sociala 
evenemang! Du är bra på att arbeta i lag, är organiserad och 
har lätt för att kommunicera med andra. Som ledamot 
känner du ett gemensamt ansvar för caféet med de andra 
utskottsmedlemmarna. Du är en initiativtagande person 
som gärna bollar idéer med din arbetsgrupp och kommer 
med egna förslag. God kunskap i engelska är ett krav, då en 
stor del av kommunikationen på caféet och utskottsmötena 
sker på engelska.!

Sexmästare En person!!
Sexmästaren är ordförande för sexmästeriet och leder 
dess arbete. Under novischperioden leder sexmästaren 
sexmästeriet och arbetar nära novischamiralen och vkos.  !!
Du som söker posten… 
...Tycka om att planera och arbeta med sociala evenemang 
som kåren arrangerar. Du bör även vara beredd att lägga 
ner mycket tid på planering och administrativt arbete.!

Ledamöter av sexmästeriet! Åtta ledamöter !!
Sexmästeriet är de som fixar det roligaste i kåren: sittningar, 
fester, fikor och middagar! För att vi alla ska orka arbeta 
med utbildningsbevakning på våra lediga stunder behöver vi 
ibland få hitta på roliga saker. Sexmästeriet ordnar 
kontinuerligt aktiviteter under läsåret, gärna i dialog med 
andra organ i kåren.  !!
Under novischperioden är sexmästeriet ansvariga för att 
ordna med det praktiska såsom att handla, grilla och pynta.!!
Du som söker posten… 
… tycker det är roligt att planera sociala evenemang, allt 
från pynt på sittningar och sånghäften till att baka semlor 
och blanda våffelsmet. Som medlem i sexmästeriet är du 
den som ser till att alla andra är glada och mår bra, 
samtidigt som du har roligt själv.!

�  av �9 16



Grafisk designer En person!!
Den grafiska designer ska vara kåren behjälplig vid 
utformning av bild och text. Den grafiska designern ska vara 
alla kårens delar behjälplig vid framtagande av affischer eller 
bildmaterial. !!
- Vara presidiet behjälpligt när det kommer till frågor 

rörande kårens logga och grafiska profil.!!
- Vara delaktig i arbetet av kårens grafiska profil,!
- samt ha kunskap inom grafiska program, 

vektorifiering mm.!!
Du som söker posten… 
… ska ha intresse för grafisk design och utformning, och att!
kåren kan visas upp i officiella sammanhang. Du ska 
gärna ha ett intresse för formgivning 

Månbas! En person  !
Månbasen är ett studentikost uppdrag som kretsar kring 
det faktum att HTS äger mark på månen. Månbasen ska 
förvalta dessa egendomar som införskaffades till 
dåvarande Humanistkåren av ett gäng gamla 
styrelseledamöter. Månbasen ska, enligt gamla föreskrifter, 
företräda kåren i lunära frågor, ”sörja för kårens kontakter 
med donator och grannar på månen samt för samarbete 
med andra studentkårer som när ett lunärt intresse” och 
att ”för kårens medlemmar anordna upplysande aktiviteter 
med anknytning till himlakroppar i allmänhet och månen i 
synnerhet”. !!
Månbasen är ytterst ansvarig för att arrangera den 
”Lunära högtiden”, en högtid vi firar för att 
uppmärksamma och fira kårens relation till månen.  
Månbasen är ordförande för Lunära kommittén vilka 
tillsammans ska arrangera högtiden. Månbasen fungerar 
som kommunikationslänk mellan presidiet och kommittén.!
Månbasen ska genomföra Lunära högtiden under året, 
gärna någon gång mellan november och februari.  !
 
Du som söker posten...  
... bör ha ett intresse för månen, rymden och andra 
himlakroppar, och vilja verka för ett samarbete med 
LUNA angående den Lunära Högtiden. Men framför allt 
ska du vara beredd att lägga ner mycket tid på att planera  
och arrangera den Lunära högtiden.  

Lunära kommittén! Tre personer!!
Kommittén för Lunära högtiden består av totalt sex 
personer, där tre väljs av HTS och tre väljs av LUNA. 
Kommittén ska genomföra Lunära högtiden under året, 
gärna någon gång mellan november-februari. Deras arbete 
leds av månbasen. !
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Spelledare En person  
 
Spelledaren är ett studentikost uppdrag. Spelledarens 
uppgift är att se till att kårens ganska stora samling av 
sällskapsspel används av kårens medlemmar, och att 
medlemmarna därmed har roligt utanför det ordinarie 
arbetet med utbildningsbevakning. !
Enligt gamla föreskrifter ska spelledaren förvalta kårens 
spel, ”företräda kåren i spelfrågor”, ”samarbeta med andra 
kårer som när ett spelintresse” och ”för kårens 
medlemmar anordna karaktärsdanande aktiviteter med 
anknytning till spel”. !!
Spelledaren ska sammarbeta med lekledaren samt 
sexmästeriet. !!
Du som söker posten bör... 
.. vara intresserad av olika typer av spel och vilja samla de 
kårmedlemmar som delar detta intresse för spelkvällar och 
andra sammankomster. 

Lekledare! En person  !
 
Lekledaren är ett studentikost uppdrag, som skulle kunna 
ingå i sexmästeriets verksamhet. Lekledaren arbetar med 
verksamhet av ”rekreationell art” inom kåren, verksamhet 
som får medlemmarna att må bra och ha roligt men som 
inte har med fest och alkohol att göra. Det kan innebära 
utflykter, parkhäng eller tävlingar mot andra kårer.!
Enligt gamla föreskrifter ska lekledaren även:  
- på ett sportsligt sätt företräda kåren i frågor om idrott 
och annan fysisk aktivitet  
- sörja för kårens kontakter med ärkerivaler samt för 
"samarbete" med andra studentkårer som när ett 
sportintresse  !
Lekledaren ska sammarbeta med spelledaren och 
sexmästeriet.!!
Du som söker posten...  
... tycker det är roligt med lekar, sport och annan fysisk 
aktivitet. Ditt lekintresse smittar av sig och lockar 
humanistteologerna från böckerna och skrivandet, ut i den 
friska luften för att röra på sig! Du vill gärna inleda 
samarbete med andra kårer, och upprätta tidigare 
aktiviteter, som exempelvis studentrådsturneringen mot 
naturvetarkåren, LUNA.  

Ledamöter av konstitutionsrådet! Fyra personer!!
Konstitutionsrådet är HTS organ för överklagande av 
beslut. Rådet prövar stadgetolkningar och utreder 
stadgebrott om någon kårmedlem har anmält att ett sådant 
har skett. Rådet sitter på två år och består av totalt fyra 
ledamöter, där två nya personer väljs varannat år. 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Sakrevisor En ordinarie och en ersättare  
 
Sakrevisorn granskar kårens verksamhet, utöver det som är 
av ekonomisk art. I slutet av året går sakrevisorn igenom 
och ser till att det finns protokoll på de beslut som fattats, 
att kåren har följt verksamhetsplanen och inte brutit mot 
stadgarna. Tillsammans med den ekonomiska revisorn 
föreslår sakrevisorn att styrelsen ska få ansvarsfrihet när 
året är slut, förutsatt att inga fel har uppdagats. !!
Du som söker posten… 
bör ha stor erfarenhet av hur kårens verksamhet ser ut, 
gärna med något eller några års perspektiv. Du ska kunna 
vara presidiet och styrelsen behjäplig under året och kunna 
svara på frågor kring hur olika saker kan och bör 
genomföras. Du får inte ha några andra uppdrag inom 
kåren. Det går bra att ha en sakrevisor som är medlem i en 
annan kår, så länge denna har god kunskap om HTS.  

Ekonomisk revisor! En person  
 
Den ekonomiska revisorn granskar kårens ekonomi och 
bokföring i slutet av året. Revisorn brukar vara en 
auktoriserad revisor från en revisionsbyrå.!

del II: Studeranderepresentanter på område HT

Humanistiska och teologiska fakulteterna är de fakulteter som HTS tillhör och har rätt att utbildningsbevaka på. HT- fakulteteterna 
består av våra åtta institutioner och i dess nämnder och styrelser fattas beslut som berör våra utbildningar och den forskning som 
bedrivs på området. 

Fakultetetsstyrelsen!
Arvoderad!

Två personer  !
Fakultetsstyrelsen är HT:s högsta beslutande organ, och 
består av lärarrepresentanter, studenter och 
allmänrepresentanter (personer utanför universitetet som 
ska ge fakultetsstyrelsen nya intryck, från världen utanför). 
Fakultetsstyerelsen fattar övergripande beslut om 
utbildningar och forskning, om fakulteterna budget och 
resursfördelning, policydokument och svarar på remisser 
från universitetet eller utbildningsdepartementet. Styrelsen 
har möte en gång i månaden, vanligtvis en hel förmiddag.  !!
I fakultetsstyrelsen ska kårordförande sitta.!!
Du som söker posten... 
... måste ha goda kunskaper om hur HT-fakulteterna 
fungerar, eller snabbt vilja och kunna skaffa dig dessa 
kunskaper. Du bör ha intresse för att lära dig hur 
fakulteternas budget ser ut och fungerar och ha tid och 
intresse för att bevaka studenternas intressen i alla de 
beslut som fattas av fakultetsstyrelsen. Du bör har en tids 
erfarenhet från arbete i kåren.
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Fakultetetsstyrelsens arbetsutskott för humaniora och 
teologi !
Arvoderad!

Två personer, som ska vara de två vi väljer till fakultetsstyrelsen!!
Fakultetsstyerelsens arbetsutskott förbereder 
fakultetsstyrelsens möten och fattar beslut om de frågor 
som är för detaljerade eller för brådskande för att nå 
styrelsen. Arbetsutskottet för diskussioner kring remissvar 
och har en lång budgetberedning under hösten. 
Arbetsutskottet består av fakulteternas dekaner (fyra 
stycken), två studenter, en doktorand samt fakulteternas 
kanslichef och ekonomichef. I AU ska kårordförande sitta.!!
Arbetsutskottet har möte ca var tredje vecka, vanligtvis en 
hel förmiddag. !!
Du som söker posten... 
... måste först väljas till ledamot av fakultetsstyrelsen och 
bör ha gott om tid och intresse för att arbeta med frågor 
som rör område HT:s organisation och övergripnade 
planering av utbildning och forskning !

Grundutbildningsnämnden!
Arvoderad!

Tre personer !!
Grundutbildningsnämnden är en av HT-fakulteternas tre 
facknämnder. Den för diskussioner och fattar beslut om 
frågor som rör grundutbildningen (alla kurser upp till 
mastersnivå). I nämnden förs diskussioner om frågor som 
rör våra utbildningar direkt, som kursvärderingar, 
kvalitetsarbete, kursplaner, retention (hur vi ser till att 
studenterna klarar sina kurser och ”kommer igenom” 
utbildningen), studievägledningen, med mera. Nämnden har 
möte en gång i månaden, vanligtvis en hel förmiddag, och 
leds av prodekanen för grundutbildningen.  !!
I GUN ska vice kårordförande med utbildningsansvar sitta. 
 
Du som söker posten...!
... bör ha ett stort intresse för att arbeta med frågor som 
rör grundutbildningn, på ett övergripande plan. Du ska ha 
tid att läsa in dig på de handlingar som kommer inför 
mötena och vilja förankra beslut och åsikter i kårens 
utbildningsutskott.

Forskarutbildningsnämnden!
Arvoderad

En person  !
Forskarutbildningsnämnden är en av fakulteterna HT:s tre 
verksamhetsnämnder. Nämnden diskuterar frågor som rör 
forskarutbildningen, det vill säga doktorandernas utbildning 
och förutsättningar. Nämnden fattar beslut om bland annat 
hur många doktorander som ska antas varje år och vilka 
som antas. !
HTS har en ledamot i nämnden, och Doktorandkåren två. 
Nämnden har möte en gång i månaden, vanligtvis en hel 
förmiddag. !!
Du som söker posten... 
... bör ha god kunskap om HT-fakulteterna och intresse för 
att lära dig mer om forskarutbildningen, och hur vi 
möjliggör att det är en smidig övergång från grundutbildning 
till forskarutbildning. !
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Kursplangranskare!
Arvoderad!

Två personer !!
Alla kursplaner som går genom HT-fakulteterna centralt går 
igenom kursplanegranskarna. Det är ett antal lärare och 
studenter som ser till att kursplanerna är korrekt skrivna 
och har mål och examinationsformer som fungerar i 
praktiken, innan de antas av prodekanen för 
grundutbildning. I kursplanegruppen sitter två studenter, 
som får kursplanerna på e-post, granskar och godkänner 
dessa.!
 !
Du som söker uppdraget… 
ska ha stor erfarenhet av att arbeta med kursplaner, från 
exempelvis en institutionsstyrelse. Du bör ha förkunskaper 
om hur en bra kursplan bör se ut, och känsla för vilka 
begrepp och uttryck som kan användas. Du måste vara 
effektiv och kunna arbeta snabbt, då kursplanerna måste 
igenom systemet så fort som möjligt för att kurserna ska 
kunna ges.!

Lärarförslagsnämnden!
Arvoderad

Två personer: en ordinarie och en ersättare !!
Lärarförslagsnämnden är den grupp inom HT-fakulteterna 
som hanterar anställningsprocessen av nya lärare (lektorer 
och professorer). Nämnden utlyser uppdragen, intervjuar 
kandidaterna, besöker de provföreläsningar som hålls i olika 
ämnen och tar in expertutlåtanden från sakkunniga. 
Därefter bestämmer nämnden vem som ska anställas på det 
aktuella uppdraget. Lärarförslagsnämnden är ett omfattande 
och krävande uppdrag, där studeranderepresentanter 
förväntas vara mycket delaktig och kunna lägga ner en hel 
del tid på möten, diskussioner och provföreläsningar. !!
Du som söker posten… 
bör ha studerat vid universitetet ett tag, och ha funderat 
mycket på hur en bra lärare ska vara. Du bör ha god 
överblick över HT-fakulteterna och de ämnen som studeras 
på institutionerna och ha inblick i vilka olika typer av 
arbetsuppgifter som ryms inom de olika tjänsterna på 
universitetet. Du måste ha gott om tid att lägga ner på 
uppdraget.!

Nämnden för ämneslärarutbildningen (NÄLU) Två personer!!
Denna nämnd är ansvarig för ämneslärarutbildningen. 
Nämnden är en samarbetsnämnd med representanter från 
utbildningen samt Lunds universitet och Kristianstad 
högskola. !!
I denna nämnd ska ordförande för utbildningsvetenskapliga 
studentrådet samt vice kårordförande med 
utbildningsansvar sitta.

del III: Uppdrag inom samarbetsorgan 

LUS, Lunds universitets studentkårer !
 
LUS är ett samarbetsorgan för Lunds studentkårer, som ansvarar för att välja studeranderepresentanter till styrelser och 
arbetsgrupper på central universitetsnivå, samt att förvalta tre stiftelser, Studentombudet, Lunds studenters fanborg och BoPoolen. 
LUS arbetar även för en bättre tillvaro för Lunds studenter mot kommun- och regionpolitikerna. !
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LUS ting!          !!
Två personer, en ordinarie och en ersättare!!
LUS ting är LUS högsta beslutande organ. Tinget fattar beslut om 
budget och verksamhetsplan för LUS, samt väljer 
studeranderepresentanter till centrala uppdrag. Varje kår har en 
ledamot och en ersättare i tinget, och detta ska vara personer 
som kan föra kårens talan. HTS tingsledamöter ska därför 
kårordförande samt vice kårordförande med utbildningsansvar. !!
I LUS ting ska kårordförande vara ordinarie ledamot och vice 
kårordförande med utbildningsansvar vara suppleant. 

LUS valberedning! Två personer, en ordinarie och en ersättare!!
LUS valberedning förbereder de val som förrättas av LUS ting: 
tar in kandidaturer, intervjuar kandidater och ger förslag på vem/
vilka som ska väljas till uppdragen. Valberedningen jobbar mycket 
inför de två valtingen  i främst april men även lite i maj, men även 
till viss del under resten av året.!!
Du som söker posten... 
... bör har god kännedom om LUS, och vara beredd att arbeta en 
hel del i april och maj.

Akademiska Föreningen (AF) !
AF är en stor studentförening som håller till i AF-borgen i Lundagård Inom AF finns en stor mängd utskott, som radio AF, 
konstsamlingen, de stora spexen, studentarkivet, Ordkonst m.m. Natioerna och kårerna är huvudmän för AF, och genom studentlund 
är alla våra medlemmar även medlemmar i AF. 

AF:s överstyrelse! Två personer: en ordinarie och en ersättare  !
AF:s överstyrelse (AF-ÖS, eller ”öset”) är AF:s högsta beslutande 
organ. AF-ÖS fattar beslut om budget och verksamhetsplan för 
Akademiska Föreningen och väljer verksamhetschef och 
kommunikationschef samt alla utskottens förmän. I AF-ÖS förs 
även diskussioner om utvecklingen av AF och nya satsningar inom 
Föreningen.  !
Du som söker posten... 
... bör ha ett intresse för den delen av Lunds studentliv som 
berör nationerna och AF, och vara intresserad av att utveckla 
HTS samarbete med dessa. !

AF:s stipendienämnd! Två personer: en ledamot för teologiska fakulteten och  
en ledamot för humanistiska fakulteten !!
AF:s stipendienämnd delar varje termin ut en stor mängd 
stipendier till studenter i Lund. Stipendierna är ofta 
uppdelade på ämne och fakulteter, och stipendienämnden 
har därför en ledamot från varje fakultet. Då HTS spänner 
över två (ceremoniella) fakulteter, har vi två ledamöter. !!
Du som söker posten... 
... bör tillhöra antingen ”teologiska fakulteten” eller 
”humanistiska fakulteten”, och inte själv söka stipendier från 
AF under det år du sitter som ledamot i stipendienämnden. 
Ett sammanträde per termin.!
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SFS, Sveriges Förenade studentkårer  !
SFS är ett samarbetsorgan för Sveriges studentkårer runt om i Sverige. SFS väljer studeranderepresentanter till nationella 
arbetsgrupper och styrelser, och arbetar med att företräda studenternas åsikter mot exempelvis utbildningsdepartementet, 
högskoleverket och CSN.  !
! !

SFS FUM (fullmäktige) Fyra personer, två ordinarie och två ersättare (osäkert)!!
Antalet delegater är styrt av studentkårens medlemsantal. SFS-
FUM är SFS högsta beslutande organ. Du måste kunna åka på 
SFSFUM den aktuella helgen och vara delaktig i 
förberedelsearbetet under vårterminen. Arbetet rör främst 
skrivandet av motioner och kräver mycket jobb samt god 
närvaro. Det är ett bra tillfälle att träffa andra studentkårer för 
att knyta kontakter och diskutera gemensamma problem och 
möjligheter.  !
Du som söker posten... 
... bör vara intresserad av nationell utbildningspolitik. Du måste 
kunna åka på SFS-FUM den aktuella helgen och vara delaktig i 
förberedelsearbetet under april och maj. Ett arbete som kräver 
mycket jobb och god närvaro. 

Terminsräkningsföreningen, TRF  !
TRF ansvarar för kårernas och nationernas medlemregister, utskick av räkningar, administrering av medlemmarnas inbetalningar 
och utskick av medlemskort.!

TRF:s stämma! Två personer: en ordinarie och en ersättare  
 
TRF:s stämma är TRF:s högsta beslutande organ. Det hålls 
en gång per termin och fattar beslut om budget och bokslut 
samt väljer styrelse för Terminsräkningsföreningen. Bör vara 
en presidial!!
Du som söker posten... 
... bör vara intresserad av att samarbeta med nationerna 
och vara lite insatt i hur medlemsregistret membit samt 
Studentlund fungerar. !

�  av �16 16
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Ledamöter!
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!

Monica!Libell!

Mikael!Askander!

Kristofer!Hansson!

Thomas!Kaiserfeld!

Sara!Kärrholm!

Max!Liljefors!

Kristina!Lundblad!

Thomas!Olsson!

Johanna!Rivano!Eckerdal!

Karin!Salomonsson!

!

Sekreterare)
Susann!Roos!

)
)
!

!

Prefekt,!ordf!

Univ.!Lektor,!suppl.!

Forskare!

Professor!

Univ.!lektor!

Professor!

Univ.!lektor!

Univ.!Adjunkt!

Univ.!lektor!

Univ.!lektor!!

!

!

Utbildningsadministratör!

!

!

!

!

!

!

!

!

§!1! Sammanträdets!öppnande! Ordföranden!förklarade!sammanträdet!öppnat.!

! ! !

§!2! Utseende!av!justeringsperson! Kristina!Lundblad!utsågs!att!jämte!ordföranden!justera!dagens!

protokoll.!

!

§!3!

!

!

Dagordning!!

!

Dagordningen!godkändes.!

!

§!4! Föregående!mötesprotokoll! Godkändes!med!ändringen!att!Kristina!Lundblad!är!ordinarie!

ledamot!och!lades!till!handlingarna.!!

! ) !

! Meddelanden)
)

!

§!5! Student!och!doktorandkår! Representanter!från!studentT!och!doktorandkår!var!frånvarande.!

Inga!meddelanden.!

! ! !

PROTOKOLL!!

Institutionsstyrelsens!sammanträde!!

2015T08T24!
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§!6! Övriga!meddelanden!

!

Magnus!Wikdahl!informerar!om!kursutvärderingsrutinerna!vid!

nästa!möte!istället!för!detta!som!tidigare!var!sagt.!

!

Information!om!att!John!Howland!har!slutat!sitt!lektorat!vid!

institutionen!men!återkommer!som!gästprofessor!på!10%.!Monica!

Libell!förklarar!att!anledningen!till!detta!är!att!han!önskade!mer!

forskningstid!i!sin!tjänst,!något!vi!inte!kunde!erbjuda.!Vi!avser!

därför!att!under!hösten!utlysa!ett!nytt!lektorat!i!musikvetenskap.!

!

Kristina!Lundblad!informerar!att!vi!får!en!gästdoktorand,!Kinga!

Kasparek,!i!bokhistoria!den!13!septemberT!15!oktober.!

!

Karin!Salomonsson!informerar!att!fakultetstyrelsen!anordnar!en!

strategidag!där!karriärT!och!personalfrågor!ska!behandlas.!Hon!

sitter!med!i!gruppen!som!arbetar!med!LU:s!strategiska!plan.!Hon!

lovar!att!rapportera!hur!arbetet!fortskrider.!!

!

! ! !

§!7! Prefekt!

!

!

!

!

Informerar!att!LU!får!8,8!miljoner!kronor!tilldelade!för!

kvalitetsförstärkning,!en!del!av!detta!kommer!att!sippra!ned!till!

HT!under!2015.!

! ) !

§!8! Ekonomiinformation! Thomas!Kaiserfeld!anser!att!det!finns!ett!pedagogiskt!problem!

med!ekonomibilagorna.!De!är!svåra!att!förstå.!Han!efterlyser!

förslag!på!förbättringar.!Karin!Salomonsson!föreslår!att!man!kan!

använda!Kuben!som!sammanfattar!hela!institutionens!ekonomi!på!

ett!tydligt!sätt.!Dessutom!kommer!ett!nytt!ekonomiskt!system!

som!förhoppningsvis!blir!mer!genomskinligt.!Johanna!Rivano!

Eckerdal!föreslår!att!man!kan!göra!en!lathund!över!de!

ekonomiska!förkortningarna!som!stöd!för!att!lättare!förstå!

ekonomibilagorna.!Man!diskuterade!vidare!om!

ekonomiinformationen!behövs!vid!varje!styrelsemöte!och!ett!

förslag!var!att!minska!det!till!ca!två!tillfällen!per!år.!Vidare!

diskuterades!huruvida!styrelsen!har!behov!av!att!se!utskrifterna!

och!om!inte!en!komprimerad!sammanfattning!av!det!ekonomiska!

läget!hade!varit!bättre.!Monica!Libell!avslutade!med!att!föreslå!att!

hon!sammanställer!en!lathund!tillsammans!med!ekonomerna!som!

ett!första!steg.!!

!

!

§!9! 2016!års!styrelsemöten!

!

9!feb,!5!april!(strategidag),!31!maj,!23!aug,!11!okt,!10!nov,!1!dec.!

Alla!kl!13T16,!utom!strategidagen!som!är!9T15.!!

!

!

!

Beslutsärenden)
)
)

!

§10! Budgetskrivelsen! Presentation!av!budgetskrivelsen!år!2016.!Efter!diskussion!

godkändes!skrivelsen!med!ändringen!att!vi!äskar!7!nya!HÅS!till!

bokhistoria.!

!

!



!

!
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! Diskussionsärenden)
!

!

§11! Övrigt! Thomas!Kaiserfeld!anser!att!man!i!styrelsen!borde!ha!lokalT!och!

personalfrågor!som!stående!punkter!på!dagordningen.!Han!

undrar!över!tillsättningen!av!lektoratet!i!Modevetenskap.!Monica!

Libell!berättar!att!på!grund!av!att!en!person!på!omplaceringslistan!

är!intresserad!av!tjänsten!så!ser!inte!tillsättningsprocessen!ut!som!

vanligt.!!

!

Monica!lovar!att!lägga!till!personalT!och!lokalärenden!som!stående!

punkter!i!på!dagordningen.!!!

!

Angående!lokalfrågan!så!finns!det!olika!sätt!att!vara!mer!effektiva!

med!våra!lokaler,!exempelvis!att!hyra!ut!tomma!tjänsterum.!Det!är!

en!fråga!styrelsen!kan!diskutera!vidare.!!

!

Kristofer!Hansson!tar!upp!frågan!hur!man!ska!tänka!kring!att!

ansöka!om!externa!medel!med!tanke!på!OHTkostnaderna,!ska!man!

söka!allt!eller!behöver!man!prioritera?!Monica!replikerar!att!rådet!

från!Christel!Anderberg!är!att!man!inte!ska!stressa!för!mycket!

kring!frågan!och!att!mer!information!kommer!under!hösten!när!vi!

vet!mer!om!det!nya!ekonomisystemet.!!

!

Mikael!Askander!föreslår!att!vi!ska!bjuda!in!CED!till!institutionen.!

Magnus!Wikdahl!och!Mikael!Askander!får!i!uppdrag!att!undersöka!

möjligheten.!!

! ! !

§12! Sammanträdet!avslutas! Sammanträdet!avslutades!

!

!

!

Vid!protokollet:!

!

!

!

!

!

!

Susann!Roos!

!

!

!

Justeras:! ! ! Justeras:!

!

!

!

!

!

!

!

Monica!Libell! ! !!!!!!!!!!!!! Kristina!Lundblad!

!

!



 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ins t i tu t ionen fö r  ku l tu rve tenskaper  
 
 
 
 
Närvarande ledamöter: 
Monica Libell   prefekt, ordf. 
Heidrun Führer    universitetslektor 
Kristofer Hansson    forskare 
Sara Kärrholm    universitetslektor, t.o.m. § 13.b 
Max Liljefors   professor 
Kristina Lundblad    universitetslektor 
Åsa Lundgren    informatör (sekreterare) 
Johanna Rivano Eckerdal   universitetslektor 
Karin Salomonsson    universitetslektor, t.o.m. § 14 
Marie Hoen    facklig repr., t.o.m. § 13.b 
 
Adjungerade: 
Christel Anderberg    administrativ chef 
Olof Sundin    professor, bitr.prefekt, t.o.m. § 10 
Magnus Wikdahl   universitetslektor, bitr.prefekt,, fr.o.m. § 13.b 
 
Frånvarande ledamöter: 
Thomas Kaiserfeld    professor 
Thomas Ohlsson    universitetsadjunkt 
Cecilia Andersson    doktorandrepresentant 
Ilda Kahrimanovic    studeranderepresentant  
Rebecca Halász Rosenberg  studeranderepresentant 
 
 
 
§ 1  Sammanträdet öppnas  Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2 Utseende av justeringsperson Kristofer Hansson utsågs att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll. 
 
§ 3 Dagordningen godkänns Dagordningen godkändes med ändringen att § 15 

flyttades från beslutsärende till diskussionsärende. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll – bilaga 4 Godkändes. Magnus Wikdahl informerar om 

kursutvärderingsrutinerna vid nästa 
institutionsstyrelsemöte (se föregående protokoll § 6). 
Personal- och lokalärenden ska läggas till som stående 
punkt på dagordningen, men vid dagens möte tas det upp 
under prefektmeddelanden (se föregående protokoll § 
11). 
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PROTOKOLL 
Institutionsstyrelsens sammanträde 
2015-11-09 



 
 
 2 
Meddelanden 
 
§ 5 Student- och doktorandkår Representanter från student- och doktorandkår var 

frånvarande. Inga meddelanden. 
 
§ 6 Övriga meddelanden Inga övriga meddelanden. 
 
§ 7 Prefekt Monica Libell redogjorde för personal- och lokalfrågor. 

Till nästa institutionsstyrelsemöte kommer det upp som 
en egen punkt på dagordningen. 

 
 Personalärenden: 
 Vi ska lämna in förslag till hedersdoktorer. Monica 

informerade om detta vid personalmötet 2 november. 
 
 Lärarförslagsnämnden har beslutat att Philip Warkander 

blir ny lektor i modevetenskap. Anställningen börjar 1 
feb 2015. 

 
 Monica kommer att diskutera en utlysning av ett lektorat 

i musikvetenskap tillsammans med Lynn Åkesson och 
Thomas Ohlsson. Även en utlysning av ett lektorat i 
etnologi samt digitala kulturer är på gång. 

 
 Henrik Horstbøll väntas komma tillbaka till nästa termin. 

I hans frånvaro har Jan-Eric Ohlsén, Gunilla Törnvall, 
David Dunér och Sara Kärrholm tagit över delar av hans 
arbete. 

 
 Helena Larsson, doktorand, och Johan Gunnarsson, 

ekonom, arbetstränar på 25 % vardera med start 2 
november.  

 
 Eva Johansson är kvar som vik. Ekonom t.o.m. februari 

2016. Ingmarie Wate kommer att gå i delpension fr.o.m. 
1 februari och en visstidsanställning som ekonom 
kommer att utlysas. 

 
 Lokalärenden: 
 Mia Krokstäde, Öresundsstudier, hyr plats i ett rum hos 

oss under perioden 1 oktober 2015 till 31 maj 2016. 
 
§ 8 Ekonomiinformation – bilaga 8 Christel Anderberg delade ut en ny bilaga (s. 1). Christel 

har utformat ekonomiinformationen på ett nytt sätt och 
vid nästa institutionsstyrelsemöte diskuteras om det finns 
behov av en lathund som föreslogs vid föregående möte 
(se föregående protokoll § 8). 

 
 Christel gick igenom kvartalsbokslutet t.o.m. 30 

september 2015. Resultatet är totalt för institutionen 85 
000 kr. 
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 Karin Salomonsson påminner om att vi har pengar som vi 

har fått för HEX. Om någon har intresse av ett projekt 
finansierat av HEX går det bra att anmäla det till Monica. 

 
§ 9 Information om förslag till postdoc- 
anställningar Olof Sundin informerade om att HT-fakulteterna kommer 

att utlysa tre postdoc-anställningar. Ännu har ingen 
formell inbjudan till att föreslå postdoc-anställning 
kommit, men enligt Johannes Persson ska det lämnas in 
underlag i januari 2016.  

 
 Olof föreslår att en utlysning görs inom någon av 

institutionens forskningsnoder. Styrelsen ställer sig i 
diskussionen positiv till förslaget. Förslaget kommer att 
utarbetas av Olof och Monica i dialog med ämnena. 

 
 Karin Salomonsson föreslår att vi erbjuder HT-

fakulteterna att institutionen betalar en del av postdoc-
tjänsten om vi får en sådan för att säkerställa att den som 
får tjänsten har utrymme att delta i institutionens 
verksamhet alternativt att vi finansierar en förlängning av 
tjänsten.  

 
Till nästa styrelsemöte 2 december kommer förslag till 
tematik för en postdoc-anställning upp som 
beslutsärende.  

  
Beslutsärenden 
 
§ 10 Önskemål om doktorandanställningar 
– bilaga 10 Styrelsen beslutade enligt förslag i bilaga 10 (a) att önska 

utlysa 1 doktorandtjänst i konsthistoria och visuella 
studier, 1 doktorandtjänst i idé- och lärdomshistoria samt 
1 doktorandtjänst i bokhistoria, i nämnd 
prioriteringsordning. 

 
 Styrelsen beslutade också enligt förslag i bilaga 10 (b) att 

önska 1 doktorandtjänst i konsthistoria och visuella 
studier inom ramen för forskarskolan i historia. 

 
 Styrelsen beslutade dessutom enligt förslag i bilaga 10 (c) 

att vi fortsätter med den turordning mellan institutionens 
ämnen som vi haft sedan flera år. 

 
§ 11 Fördelning av grundutbildningsmedel  
– bilaga11 Vi äskade för 2016 års budget 679 hås, men blev 

tilldelade 672 hås. Kulturadministration kommer inte att 
ge någon utbildning under 2016 så deras hås har lånats ut 
till andra ämnen enligt följande: 1 hås till 
musikvetenskap, 3 hås till bokhistoria, 1 hås till förlags- 
och bokmarknadskunskap, 4 hås till projektledning och 
entreprenörskap för humanister samt 1 hås till idé- och 
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lärdomshistoria. Inför 2017 års budget är avsikten att 
dessa 10 hås ska återgå till Kulturadministration. I pengar 
blir det 44 000 kr per hås som fördelas ut enligt ovan. 
Totalt har institutionen fått 31 638 000 kr i tilldelning av 
grundutbildningsmedel. 

 
 Styrelsen beslutade enligt förslag i bilaga 11 om följande 

fördelning av hås: 
 
 Etnologi     89 
 Konsthistoria och visuella studier  128 
 Musikvetenskap   50 
 Bokhistoria    18 
 Förlags- och bokmarknadskunskap  30 
 ABM    84 
 Kulturadministration   0 

Projektledning och entreprenörskap för hum. 4 
Idé- och lärdomshistoria   100 
Digitala kulturer   60 
Intermediala studier   34 
Modevetenskap   75 
 
TOTALT    672 
 

§ 12 Fastställande av kursutbudsförteckningen 
– bilaga 12 Styrelsen beslutade att godkänna 

kursutbudsförteckningen för 2016 med den redaktionella 
ändringen att det totala hås-antalet för konsthistoria och 
visuella studier ska vara 128 och inte 30. 

 
§ 13 Preliminärt fastställande av indirekta  
kostnader 2016 – bilaga 13 a. Utdrag ur  
HT-fakulteternas budget 2016, – bilaga 13 b.  
Intäkter och kostnader för institutionen Christel Anderberg gick igenom utdraget ur HT-

fakulteternas budget för 2016. Nytt i budgeten denna 
gång är att doktorander som inte skriver på sitt 
modersmål kan ansöka om 15 000 kr i ytterligare 
tilldelning för språkgranskning och översättning. 

 
 Styrelsen beslutade enligt förslag i bilaga 13 b om 

intäkter och kostnader för institutionen. 
 
 Christel informerade också om beslut om kompletterande 

resursfördelning för 2015 gällande 
kvalitetsförstärkningsmedel för grundutbildning. 
Institutionen får 437 000 kr i extra tilldelning för 2015. 
Underlag med fördelning/ämne delades ut vid mötet. 
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§ 14 Hur kan vi strömlinjeforma och effektivisera  
informationskanalerna vid institutionen? Vilka  
informationskanaler behöver vi ha för att  
medarbetare ska anses vara underrättade? Monica gick igenom diskussionen om denna fråga som 

hölls vid personalmötet 2 november och de synpunkter 
som då kom fram. Intrycket är att medarbetare överlag 
anser att informationsflödet fungerar tillfredsställande 
och att prefekten bör fortsätta informera om 
prefektforum, husmöte, strategimöten vid HT, 
rektorsmöten osv vid personalmötena, men att det är 
viktigt att sovra i innehållet och plocka fram viktiga 
frågor som ska diskuteras där. 

 
 Beslut bordläggs till nästa möte 2 december och Monica 

förbereder ett förslag till informationsstruktur till dess. 
 
Diskussionsärenden 
 
§ 15 Öppen Analog Tillgång – bilaga 15 Kristina Lundblad har till institutionsstyrelsen inkommit 

med ett förslag om att sätta upp ett hyllsystem i trappan 
mellan vån 2 och 3 i trapphuset innanför IT-helpdesken 
för att där samla texter av institutionens medarbetare för 
att öka insynen i kollegors arbete. Kristina får i uppdrag 
att inför nästa personalmöte 7 december prata med 
Thomas Kaiserfeld som haft ett liknande förslag med 
bokhyllor på våra våningar samt att prata med Charlotte 
Tornbjer om vad som är tillåtet angående hyllsystem på 
väggar m.m. och under personalmötet ta upp frågan till 
diskussion. 

 
 
§ 16 Övrigt Inga frågor under övrigt.  
 
§ 15 Sammanträdet avslutas  Sammanträdet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras   Justeras 
 
 
 
 
Åsa Lundgren  Monica Libell  Kristofer Hansson 
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Professor!
Professor!
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Studeranderepresentant!
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!
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!
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!
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Godkändes!med!ändringen!att!frånvarande!
doktorandrepresentant!ska!ändras!till!Ingrid!Wållgren!

! ) !
! ) !

PROTOKOLL!!
Institutionsstyrelsens!sammanträde!!
2015]12]02!
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! Meddelanden)
)

!

§!5! Student!och!doktorandkår! Representanter!från!student]!och!doktorandkår!var!frånvarande.!
Inga!meddelanden.!

! ! !
§!6! Övriga!meddelanden!

!
Kristina!Lundblad!meddelar!att!arbetet!med!en!ny!forskningsnod!
påbörjats!tillsammans!med!Gunilla!Törnblad.!Det!rör!sig!om!en!
nod!med!historisk!inriktning!kring!tryckkultur.!

! ! !
§!7! Prefekt!

!
!
!
!

Karin!Salomonsson!har!närvarat!vid!prefektforum!och!Lux]
styrelsen!som!ställföreträdande!prefekt.!Hon!rapporterar!från!
prefektforum!att!det!blir!lättare!att!kontera!fakturor!i!det!nya!
ekonomisystemet!samt!att!det!kommer!nya!verktyg!för!
uppföljning!av!forskningsprojekt.!!
!
Det!är!dags!att!anmäla!sig!som!föreläsare!till!2016!års!HT]dagar,!
temat!är!konflikt.!Man!efterlyser!förslag!på!tema!för!2017!års!HT]
dagar.!!
!
Vidare!talades!det!om!en!förändring!angående!arbetssituationen!
för!forskare!med!anställning!enbart!på!externa!medel.!Det!verkar!
som!att!det!kan!bli!en!ny!policy!på!LU!att!bevilja!externa!medel!
enbart!till!redan!anställda,!något!som!kommer!slå!hårt!mot!HT!och!
nydisputerade.!Dekan!Lynn!Åkesson!arbetar!för!att!man!ska!
lättare!ska!kunna!omvandla!forskartjänster!till!lektorat!efter!
önskemål!om!detta!på!SOL.!
!
Karin!rapporterade!från!LUX]styrelsen!att!man!där!diskuterat!
fördelningen!av!hyreskostnader.!Den!nuvarande!subventionen!för!
hyran!kommer!att!fasas!ut.!I!nuläget!fördelas!hyran!procentuellt!
efter!antal!kvadratmeter.!Representant!från!filosofen!föreslog!att!
man!istället!ska!fördela!kostnaden!utifrån!antal!HÅS.!!

! ) !
§!8! Personalärenden! Forskarskolans!doktorandtjänst!kommer!att!gå!till!Mänskliga!

rättigheter!istället!för!konsthistoria!och!visuella!studier,!som!först!
var!på!förslag.!Beslutet!togs!i!styrelsen!för!Historiska!
institutionen.!
!
Ett!lektorat!i!musikvetenskap!ska!utlysas.!Meriterande!är!att!man!
är!disputerad!i!musikvetenskap!att!man!har!kompetens!inom!
andra!av!kulturvetenskapers!ämnen!samt!kompetens!inom!
musikproduktion.!!
!
Philip!Warkander!är!ny!lektor!i!modevetenskap.!!
!
Under!våren!ska!Magnus!Wikdahl,!Eva!Johansson!och!Pernilla!
Rasmussen!se!över!och!ordna!ekonomin!för!Modevetenskap.!
!
Gabriella!Nilsson!är!ny!docent,!etnologi.!
!
En!ekonomitjänst!är!nu!utlyst.!
!
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§!9! Lokalärenden!
!
!

Inga!ärenden!

§10!
!

Ekonomiinformation))
)

Ingen!information!

! ! !
! Beslutsärenden))

)
!

§11! Budget!2016!]Bilaga!11! Christel!Anderberg!delade!ut!ytterligare!en!bilaga!angående!OH]
kostnaderna!som!minskat.!!
!
Budgeten!för!2016!godkändes!!

! ! !
§12! Postdoktorandtjänst!–!Bilaga!

12!
!

Olof!Sundin!presenterade!förslaget!om!att!utlysa!en!
postdoktorstjänst!inom!forskningsnoden!Medicinsk!humaniora.!!
!
Förslaget!godkändes.!
!!

! Diskussionsärenden)
)

!

§13! Kursutvärderingar!
!

Magnus!Wikdahl!har!under!terminen!arbetat!med!att!få!en!
överblick!över!hur!avdelningarna!arbetar!med!kursutvärderingar.!
Man!kan!konstatera!att!vi!på!institutionen!behöver!bli!bättre!på!
att!uppfylla!de!riktlinjer!som!finns!vad!gäller!att!genomföra,!
sammanfatta,!återkoppla!till!studenterna!samt!att!tillgängliggöra!
och!arkivera!kursutvärderingar.!!Åsa!Lundgren!påpekar!att!enligt!
tidigare!bestämmelse!ska!styrelsen!se!över!och!analysera!
kursutvärderingarna!en!gång!per!år.!!

! ! !
§14! Övrigt!

!
Underlag!för!informationskanaler!tas!upp!vid!nästa!styrelsemöte.!
!
Monica!Libell!undrar!om!justeringen!till!förenklade!ekonomi]!och!
budgetunderlag!har!underlättat!för!styrelsen.!Det!har!den!men!
man!efterlyser!dock!en!lathund!över!termer!och!begrepp!som!
används!inom!universitetets!ekonomi.!Christel!tar!fram!en!
lathund.!I!samband!med!detta!diskuterades!beräkning!av!OH.!Mer!
externa!medel!leder!till!lägre!OH.!!
!
Karin!Salomonsson!undrar!om!någon!vet!något!mer!om!sk!
lönesättande!samtal.!Johanna!Rivano!Eckerdal!informerar!att!
lönesättande!samtal!kan!komma!att!ersätta!kollektiva!generella!
avtal.!!
!
Magnus!Wikdahl!flaggade!för!en!ny!magisterkurs!på!avdelningen!
för!konsthistoria!och!visuella!studier.!Det!beslutas!vid!nästa!
styrelsemöte.!!

! ! !
§15! Sammanträdet!avslutas! Sammanträdet!avslutades!
!
!
!

! !

!
!
!
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Vid!protokollet:!
!

!
!
!
!
!
Susann!Roos!
!
!
!
Justeras:! ! ! ! Justeras:!

!
!
!
!
!
!
!

Monica!Libell! ! !!!!!!!!!!Jonas!Hansson!
!

!
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§ 1 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 
   
§ 2 Utseende av 

justeringsperson 
Sara Kärrholm utsågs att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 

PROTOKOLL  
Institutionsstyrelsens 
sammanträde  
2016-02-16 
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§ 3 
 

Dagordning  Dagordningen godkändes med ändring att flytta 
upp punkt 20, 21 och 22 till att diskuteras 
efterpunkt 14. 
 

§ 4 Föregående 
mötesprotokoll 

Godkändes. 

   
 Meddelanden 

 
 

§ 5 Student och 
doktorandkår 

Ingrid Wållgren meddelade att doktoranderna 
arbetar på en skrivelse med bland annat ett 
förslag att man som doktorand bör få behålla 
sitt universitetsanknutna e-postkonto 2 år 
efter disputation. I skrivelsen tar man även 
upp hur mycket undervisning man bör få som 
doktorand. 
 
Representanter från studentkår var frånvarande, 
inga meddelanden.  

   
§ 6 Övriga meddelanden 

 
Inga övriga meddelanden. 
 

   
§ 7 Prefekt 

 
 
 
 

Monica Libell informerade från prefektforum.  
- Hon presenterade en remiss angående 
subloggotyper på Lunds universitet med en 
undran om det finns någon som har möjlighet att 
svara på denna remiss. Kristina Lundblad tog 
sig an uppgiften. Om det finns fler som är 
intresserade anmäls detta till Monica.  
 
- U21(utbytesstudieprogrammet) bjuder in 
personal ute på institutionerna att initiera 
utveckling och fortskridande av U21-projektet.  
 
- En ny professur i Latin är på gång. 
Fakulteten ställde en öppen fråga om hur vi 
(HT) kan kan nyttja denna tjänst brett ute på 
institutionerna genom samverkan. Monica 
föreslog då att institutionen kunde utgöra ett 
pilotprojekt för att undersöka hur principen 
för ämnesöverskridande samarbete skulle kunna 
se ut. Styrelsen diskuterade vad detta i 
praktiken innebär för institutionen och 
eventuella risker med projektet. 
Sammanfattningsvis kan man säga att man 
generellt ser positivt på att samarbete inom 
humaniora och att man idag inte är hindrad att 
göra så men man bör arbeta för att underlätta 
detta utifrån ekonomiska och administrativa 
aspekter. Vi bör samtidigt se upp så att vi 
inte åtar oss att samfinansiera tjänster på 
andra institutioner utan tidsbegränsning.   
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§ 8 Personalärenden Utlysning av lektorat i musikvetenskap är på 

gång. Samtidigt finns planer på att öppna upp 
för samarbete med Musikhögskolan i Malmö. De 
planerar en masterutbildning och ska utlysa ett 
lektorat där. Exempelvis kan tänkas att dessa 
lektorer kan undervisa både i Malmö och Lund på 
de olika utbildningarna. 
 
Etnologi planerar för en utlysning av lektorat.  
 
Johan Gunnarsson arbetstränar med arkivering av 
forskningsmaterial.  

   
§ 9 Lokalärenden På husstyrelsen LUX har man tagit fram tre 

modeller för fördelningen av lokalkostnader på 
LUX. Filosofiska institutionen driver frågan 
att byta modell. En ändring från dagens modell 
skulle ekonomiskt slå hårt mot institutionen 
för kulturvetenskaper och ge bara en liten 
besparing för övriga institutioner. Anledningen 
till att frågan kommer upp är att en del  
institutioner har haft en hyresreducering som 
nu avtar. Vi har inte haft någon sådan rabatt. 
Ärendet är bordlagt till nästa år.  

   
§10 Ekonomiinformation Christel Anderberg presenterade helårsbokslutet 

för 2015 samt respektive avdelnings resultat. 
Resultatet är mycket bra.  

   
§11 Information om antal 

studenter V16 
Magnus Wikdahl har sammanställt ett dokument 
över antal registrerade på våra olika kurser 
och program där det framgår hur antalet 
studenter ser ut i relation till beräknade HÅS. 
Dokumentet finns på vårt intranät och 
uppdateras kontinuerligt.  
 

   
§12 Information om 

resultat 
Magnus Wikdahl presenterar resultatet gällande 
utbildningsproduktionen, dvs. HÅS och 
genomströmning. Resultatet, sett över alla 
avdelningar, är bra. Vi har lyckat bromsa 
överproduktionen (+4%) och genomströmningen är 
83%. Dock finns stora variationer mellan 
avdelningarna. Man bör därför arbeta vidare med 
att förbättra resultatet ytterligare.  

   
§13 Examinatorer för 2016 Magnus Wikdahl presenterade examinatorer 

gällande 2016.  
   
 Beslutsärenden  
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§14 Informationskanaler Godkändes med tillägget om att alla anställda 
uppmanas att läsa styrelsehandlingarna för att 
ha möjlighet att komma med synpunkter till 
styrelseledamoten innan mötet.  

   
§15 Ny kursplan KOVM10 Godkändes. 
   
§16 Ny kursplan KOVR22 Godkändes. 
   
§17 Ny kursplan ILHB32 Godkändes. 
   
§18 Arbetsmiljöpolicy 2016 Godkändes med redaktionella ändringar.  
   
 Diskussionsärenden  
   
§19 Förslag på revidering 

av utbildningsplan för 
ABM 

Magnus Wikdahl uppmärksammar att det inte finns 
en tydlig arbetsgång gällande revidering av 
utbildningsplaner för program. Förslagsvis ska 
det följa samma princip som för kurser, dvs. 
revideringar delegeras till kursplanegruppen, 
nya utbildningsplaner och omfattande 
förändringar beslutas i styrelsen. Förslaget 
tas upp som beslutsärende vid nästa möte. Vad 
gäller revidering av denna specifika 
utbildningsplan för ABM så delegeras arbetet 
till kursplanegruppen med omedelbar verkan.  

   
§20 Användning av resultat Ärendet bordläggs till nästa möte 
   
§21 Kursutbudet på lång 

och kort sikt 
Magnus Wikdahl anser att vi bör tänka mer 
långsiktigt gällande kursutbudet. Vi bör även 
tydliggöra principen kring bemanningsfrågan, 
fasta tjänster kontra tillfälliga och föreslår 
en rangordning enligt följande: 1. Använd fasta 
tjänster inom avdelningen 2. Använd fasta 
tjänster från andra avdelningar 3. Extern 
bemanning. Ärendet tas upp för vidare 
diskussion vid nästa möte. 

   
§22 Fördelning av 

grundutbildningsmedel 
Thomas Kaiserfeld anser att vi bör diskutera 
fördelning av HÅS mellan avdelningarna 
långsiktigt utifrån över- resp underproduktion. 
Förslagsvis ser man 3 år bakåt för att planera 
kommande års HÅS. Vill se ett förslag för 2017. 
Ärendet tas upp för vidare diskussion vid nästa 
möte. 
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§23 Avdelningsbibliotek Efter diskussion så kommer man fram till att 
placering i C317 inte fungerar på grund av 
restriktioner kring rummets layout. En 
eventuell ”Faculty Lounge” kan inhysa bibliotek 
men inget är bestämt i den frågan ännu. Som 
omedelbar lösning på var ILH ska förvara sina 
böcker så finns kompaktförvaringen i källaren 
A-huset.  

   
§24 Övrigt Inga övriga ärenden. 
   
§25 Sammanträdet avslutas Sammanträdet avslutades 

 
 
 
Vid protokollet: 
 

 
 
 
 
 
Susann Roos 
 
 
 
Justeras:   Justeras: 

 
 
 
 
 
 
 

Monica Libell            Sara Kärrholm 
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Promemoria: Fyllnadsval

Som framgår av Bilaga 2 har kåren just nu många vakanta förtroendeposter. Dessa behöver tillsättas 
genom fyllnadsval. 

Tidigare år har det hållits extra valfullmäktigemöte på höstterminen just för fyllnadsval. Det förutsätter 
dock att vi har en beslutsmässig valberedning som kan intervjua kandidater och besluta om 
nomineringar. Det krävs minst en ledamot och en ordförande eller vice ordförande för att 
valberedningen ska vara beslutsmässig. I nuläget har valberedningen endast en ledamot. 

Så hur gör vi?

Som jag ser det har vi två möjliga fyllnadsvalförfaranden, ett med en valberedning och ett utan.

Alternativ 1.

1. Fullmäktige delegerar åt styrelsen att välja valberedningsledamöter. Styrelsen kan dock inte välja 
valberedningens ordförande enligt reglementet.

2. Valberedningen väljer inom sig en vice ordförande och utlyser val.
3. Valberedningen intervjuar kandidater och gör sina valförslag tillgängliga senast 5 arbetsdagar 

innan handlingar till val-FUM utgår.
4. Val-FUM hålls tidigast 12 arbetsdagar efter det att valberedningen utlyst val. Uppskattningsvis 

kan detta tidigast ske i slutet av oktober.

Alternativ 2.

1. Presidiet och valberedningens ledamot informerar medlemmarna om att förtroendeposter går 
att kandidera till. 

2. Kandidaturer skickas till valberedningens ledamot alternativt kårordförande. Kandidater 
valbereds inte. 

3. Kandidater fyllnadsväljs på ett ordinarie fullmäktigemöte. Detta kan ske tidigast 12 arbetsdagar 
från den 14/9, då jag (kårordförande) tidigast kan skicka ut kallelse. Alltså kan mötet hållas i 
slutet av september. 

Stadgans paragraf  5.2.4 säger: ”Valbar är valberedd kandidat, om inte mötet anser annorlunda.” 

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00 
Lund | Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se
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PM: Fyllnadsval
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Verksamhetsåret 2014/2015 fattade fullmäktige principbeslutet att ”alla arvoderade poster, externt och 
internt, samt kårstyrelsen, bör valberedas innan de behandlas av fullmäktige, samt att denna princip 
endast skall frångås i exceptionella och ytterst välmotiverade fall”.

Avvägningen som fullmäktige måste göra står, som jag ser det, mellan vikten av valberedda kandidater 
och vikten av att skyndsamt tillsätta vakanta poster.

Jag förordar inget av följande förslag till beslut utan uppmanar fullmäktige att ta ställning till att-
satserna efter diskussion, alternativt inkomma med egna yrkanden kring valförfarandet.

Slutligen vill jag förtydliga att jag inte menar att valberedningen bara behöver vara beslutsmässig inför 
valfullmäktige. Det åligger valberedningen att bereda val och fyllnadsval löpande under hela året och 
den bör därför alltid vara beslutsmässig. Dock kräver den uppkomna situationen, med ett stort antal 
vakanta poster och endast en valberedningsledamot, att särskilda åtgärder tas.

Fullmäktige föreslås besluta

att delegera åt kårstyrelsen att välja valberedningsledamöter för att göra valberedningen 
beslutsmässig,

att uppdra åt kårordförande att kalla till valfullmäktigemöte när valberedningen har utlyst val.

Eller

att uppdra åt presidiet och valberedningens ledamot att informera kårens medlemmar om att det 
är möjligt att kandidera till vakanta förtroendeposter samt att fyllnadsval görs på nästa ordinarie 
fullmäktigemöte,

att uppdra åt kårordförande att kalla till ordinarie fullmäktigemöte, där fyllnadsval ska göras, så 
snart denna information har gått ut.
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