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

4. Mötets behöriga utlysande Handlingarna ska skickas ut fem arbetsdagar 
innan mötet 

5. Adjungeringar Personer som vill vara med på mötet, men 
inte sitter i styrelsen blir adjungerade med 
närvaro- och yttranderätt. 

6. Fastställande av föredragningslistan 
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14. Avtal - Samarbetsavtal Lunära 
högtiden

Diskussion/beslut - Handlingar kommer ut 
senare

15. Mötets avslutande

Besöksadress: Absalon, första våningen, SOL-centrum, Helgonabacken 12  Postadress: BOX 201, 221 00 Lund 
Internpost: Hämtställe 20  Telefon ordförande: 070-443 21 82 Hemsida: www.hts.lu.se 

http://www.hts.lu.se


Avtal rörande samarbete kring den Lunära högtiden 
!!

Detta avtal har ingåtts mellan Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet 
(HTS) och Lunds Naturvetarkår (LUNA). !!
Avtalet gäller från och med 2015-xx-xx och framöver!!
§1 Bakgrund!
Ursprungligen har den Lunära högtiden firats för att uppmärksamma HTS ägandeskap av mark på 
månen som köptes av Lunds Humanistkår 1995. I modern tid har högtiden arrangerats tillsammans 
med LUNA för att lyfta kårernas gemensamma ursprung. !!
§ 2 Ägande!
Då den Lunära högtiden ursprungligen firades av HTS är samma kår också ägare av varumärket.!!
§ 3 Genomförande!
Den Lunära högtiden ska genomföras av kårerna gemensamt. Högtiden ska med fördel ligga under 
den mörka delen av verksamhetsåret, gärna november-februari. Genomförandet leds i första hand 
av en styrgrupp bestående av presidial från respektive kår tillsammans med månbasen. Under 
styrgruppen arbetar Lunära kommittén vilken leds av månbas.!!
Arbetet ska pågå från maj till maj, där överlämning, planering, genomförande och testamente ska 
ingå. !!
§ 4 Månbas!
Månbas är den person som ansvarar för den Lunära högtiden. Månbasen väljs av HTS fullmäktige 
och är en del av styrgruppen. Månbasen leder dessutom det operativa arbetet tillsammans med 
kommittén. !!
§ 5 Lunära kommittén !
Lunära kommittén består utav totalt sex (6) personer, tre (3) personer från respektive kår vilka 
väljs internt. Kommittén leds av månbasen och ska genomföra det operativa arbetet av 
genomförandet. !!
§ 6 Utträde!
Utträde ur samarbetet ske i samråd och dialog med mellan parterna. !!!!!!!!!
______________________________! ! _______________________________!
Filippa Wieselgren! ! ! ! ! Jesper Sjöström Strobel!
Ordförande 14/15! ! ! ! ! Ordförande 14/15!
Humanistiska och teologiska studentkåren! ! Lunds Naturvetarkår!
vid Lunds Universitet 



!!!!!!!!!!!!!
!! !

Diskussion angående kårens policy- och åsiktsdokument !
Bifogat finner ni kårens nuvarande policydokument och även utkastet för kårens 
åsiktsdokument. Styrelsen behöver föra en diskussion angående hur vi ska behandla 
dessa dokument, både om policydokumentet behöver revideras och hur vi ska arbeta 
vidare med åsiktsdokumentet. !
  !!!!
 !!!!!!!!

Filippa Wieselgren!
Kårordförande

 Bilaga styrelsemöte 12!
2015-02-24!

!
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1. Ändamål och organisation 
§1.1 Grundande Lunds studentkårers karneval (hädanefter kallad 

Lundakarnevalen) har firats sedan 1849. 
 
§1.2 Syfte Syftet för Lundakarnevalen är att vart fjärde år arrangera en 

studentkarneval för att i lundensisk och karnevalistisk anda, 
roa studenter och allmänhet i Lund. Verksamheten ska vara 
ideell samt icke-kommersiell.  
 

§1.3 Huvudmän Huvudmän för Lundakarnevalen är de studentkårer som är 
medlemmar i Lunds universitets studentkårer (hädanefter 
kallat LUS).  

  
§1.4 Organisation  Lundakarnevalens organisation består minst av 

x karnevalsorganet, 
x karnevalskommittén, 
x utredningsgruppen, 
x valberedning, 
x revisorer samt 
x referensgruppen. 

 
§1.5 Firmatecknare Lundakarnevalens firma tecknas av 

x karnevalskommittén, 
x karnevalsgeneralen, 
x ekonomichefen samt 
x personer utsedda av karnevalsorganet. 
Firmatecknare ska vara myndig och inte ha näringsförbud. 

 
 
§1.6 Verksamhetsår  Verksamhetsåret omfattar tiden den den 1 januari – 31 

december, undantagsvis kalenderåret före ett karnevalsår, så 
verksamhetsåret omfattar 6 månader, 1 januari – 30 juni, följt 
av ett 18 månader långt verksamhetsår omfattande en 
karneval, 1 juli år ett(1) – 31 december år två(2). 

 
2. Karnevalsorganet 
§2.1 Syfte Karnevalsorganet är Lundkarnevalens högsta beslutande 

organ och är genom sina huvudmän representanter för 
samtliga studenter vid Lunds universitet. 

 
§2.2 Sammansättning Karnevalsorganet utgörs av en representant utsedd från 

vardera huvudman till Lundakarnevalen. Vardera 
representant har en röst. Representanten skall vara utsedd 
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senast tre vardagar före nästkommande karnevalsorgan för att 
anses giltigt för sammanträdet.  

 
§2.3 Karnevalsorganets ordförande Karnevalsorganet leds av LUS ordförande. Vid dennes 

frånvaro utser karnevalsorganet en tillförordnad 
mötesordförande. Karnevalsorgansets ordförande har dock 
inte rösträtt vid karnevalsorganets sammanträden. 

 
§2.4 Åligganden Karnevalsorganet skall i god tid före Lundakarnevalen tillsätta 

en utredningsgrupp som utreder förutsättningarna för att fira 
Lundakarneval. Beslutar karnevalsorganet att fira 
Lundakarneval åligger det organet att: 
x besluta om vilka poster, utöver karnevalsgeneral och 

ekonomichef, som ska utgöra karnevalskommittén, 
x utse valberedning för Lundakarnevalen, 
x tillsätta en karnevalskommitté, 
x tillsätta Lundakarnevalens sektionschefer,  
x tillsätta karnevalens ekonomichef, 
x utse Lundakarnevalens revisorer, 
x tillsätta Lundakarnevalens referensgrupp, 
x tillsätta karnevalsgeneral efter förslag från 

karnevalskommittén, 
x besluta om medlemskapskrav för att vara karnevalist, 
x godkänna karnevalsbudgeten som förelås av 

karnevalskommittén 
x besluta om eventuella policydokument för 

Lundakarnevalen, 
x besluta om eventuella revideringar och nyinstiftande av 

styrdokument för Lundakarnevalen,  
x vid behov utse arbetsgrupper,  
x efter avslutad Lundakarneval och efter revisorernas 

rapport ta ställning till karnevalskommitténs ansvarsfrihet 
samt 

x besluta om disposition samt utdelning av eventuellt 
överskott. 

 
  
§2.5 Kallelse och handlingar Karnevalsorganet sammanträder på kallelse av 

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

 
§2.6 Ärende Ärenden som avgörs i karnevalsorganet ka ha erhållit samtliga 

avlagda röster eller samtliga avlagda röster förutom en. 
Ledamot kan begära röstprotokoll. I sådant röstprotokoll ska 
anges såväl bifallsröster och avslagsröster samt vilka som 
avstått från att rösta. Den som avstått från att rösta ska inte 
beaktas vid ett avgörande ifall ett förslag erhållit samtliga 
röster eller samtliga röster förutom en. 

 
§2.7 Valärenden Vid personval blir den person som fått mer än hälften av de 

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

 
§2.8 Ordningsfråga Ordningsfråga som avgörs inom karnevalsorganet avgörs 

med enkel majoritet. 
 
§2.9 Adjungeringar Med adjungeringar menas, om inte annat stadgas, adjungering 

med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.  
 
§2.10 Ständigt adjungerade Till karnevalsorganets sammanträden är följande ständigt 

adjungerande: 
x karnevalskommittén, 
x revisorer, 
x referensgruppen, 
x valberedningens ordförande samt 
x LUS presidium,  
x Ordförande, eller motsvarande, för huvudman, 
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x representant från Akademiska Föreningen, 
x representant från Kuratorskollegiet.  

   
§2.11 Jäv Ledamot får inte delta i omröstning rörande ansvarsfrihet för 

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

 
§2.12 Lyckta dörrar Karnevalsorganet är offentligt såvida inte organet beslutar 

annorlunda. Karnevalsorganet eller dess ordförande kan 
besluta att mötet skall hållas bakom lyckta dörrar om dessa 
antar att enskild kan lida skada eller men vid frågor som rör 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden om det 
röjs. När beslut tas om att gå till lyckta dörrar erhåller, om inte 
organet beslutar annorlunda, endast tjänstgörande ledamöter 
i organet rätten att delta. Däremot kan inte beslut tas bakom 
lyckta dörrar. 

 
§2.13Protokoll Vid karnevalorganets sammanträden ska beslutsprotokoll 

föras. Protokoll justeras av karnevalorganets ordförande, 
jämte en av karnevalsorganet utsedd justeringsperson. Efter 
justering ska protokoll anslås offentligt via lämpliga kanaler 
samt skall arkiveras av karnevalsorganets ordförande.  

 
§2.14 Beslutsförhet Karnevalsorganet har rätt att fatta beslut då minst hälften av 

antalet ledamöter är närvarande vid omröstningen. 
 
3. Karnevalskommittén  
 
§3.1. Syfte Karnevalskommittén ansvar för Lundakarnevalens 

genomförande, dess ekonomi samt fungerar som strategisk 
styrgrupp. Ledamöter utses av karnevalsorganet på förslag av 
valberedningen senast ett år före karnevalsvår. 
Karnevalskommittén svarar inför karnevalsorganet. 

 
§3.2. Sammansättning Karnevalskommittén ska bestå av: 

x karnevalsgeneral, 
x ekonomichef, 
x två ledamöter från förutvarande karnevalskommitté samt 
x av karnevalsorganet fastställt antal ledamöter.  

 
Karnevalskommittén utgörs inledande av förutvarande 
karnevalsgeneral samt en representant ur förutvarande 
karnevalskommitté. Förutvarande karnevalsgeneral fortsätter 
sitt ämbete till dess att ny general är utsedd. 
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Karnevalskommitténs ledamöter kan inte vara sektionschefer 
för Lundakarnevalen.  

 
 
§3.3. Åligganden Det åligger karnevalskommittén att: 

x föreslå karnevalsgeneral samt redovisa processen för detta 
till karnevalsorganet, 

x tillsätta souschefer, 
x bereda policydokument till karnevalsorganet,  
x presentera rambudget och avlägga löpnade ekonomiska 

rapporter till karnevalsorganet, 
x utvärdera Lundakarnevalen, 
x efter avslutad Lundakarneval skriva testamente för att 

säkerställa att anskaffade erfarenheter förs vidare till 
kommande karneval samt 

x ansvara för att bokslut skickas in till revisorerna senast ett 
år efter genomförd Lundakarneval.   

 
 
4. Karnevalens referensgrupp 
 
§4.1 Syfte Ansvarar säkerställa en god kommunikation mellan 

karnevalsorganet och karnevalskommittén. Referensgruppen 
skall av karnevalskommittén och Karnevalens revisorer 
löpande hållas informerade om Karnevalens verksamhet. 

 
§4.2 Sammansättning Referensgruppen skall bestå av  

x en ordförande utsedd av karnevalsorganet,  
x fem ledamöter utsedda av karnevalsorganet varav en 

ledamot nominerad av Kuratorskollegiet och en ledamot 
nominerad av Akademiska Föreningen. 

 
§4.3 Ständigt adjungerade Till referensgruppens sammanträden är följande ständigt 

adjungerande: 
x Karnevalsgeneralen 
x Lundakarnevalens ekonomichef 
x Lundakarnevalens revisorer 
 

§4.4 Kallelse Referensgruppen sammankallas av gruppens ordförande. Rätt 
att hos referensgruppens ordförande kräva kallande till möte 
tillkommer karnevalsgeneralen, karnevalens revisorer, eller 
enskild ledamot i referensgruppen. Kallelse skall vara 
gruppens ledamöter och ständigt adjungerade tillhanda senast 
fem vardagar före sammanträdet. 

 
5. Valberedning 
§5.1. Syfte Valberedningen utses av karnevalsorganet senast ett och halvt 

år före karnevalsvår. Valbredningen har till uppgift att bereda 



7 
 

och föreslå karnevalorganet kommittéledamöter samt 
revisorer. Valberedningen ska iaktta ett organisations-, 
mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.  

 
§5.2. Ledamöter Valberedningen ska bestå av: 

x ordförande utsedd av karnevalsorganet samt 
x sex ledamöter varav en ledamot nominerad av 

Kuratorskollegiet och en ledamot nominerad av 
Akademiska Föreningen. 

 
§5.3. Ständigt adjungerade Till valberedningens sammanträden är följande ständigt 

adjungerande: 
x En representant från förutvarande karnevalskommitté 
 

 
§5.4. Beslutsförhet Valberedningen är beslutsmässig då valberedningens 

ordförande samt minst hälften av ledamöterna  är närvarande 
vid beslutet.  

 
 

§5.5. Åliggande Det åligger valberedningen att till karnevalsorganet lämna 
förslag på: 
x ekonomichef, 
x ledamöter i karnevalskommittén, 
x sektionschefer,  
x revisorer, 
x fyllnadsval till karnevalskommittén samt 
x eventuella övriga poster karnevalsorganet beslutar att 

uppdra till valberedningen att bereda dock ej 
referensgruppen. 

 
§5.6. Valberedningsordförandes  
åliggande  Valberedningens ordförande ska till karnevalsorganets 

ordförande avge fullständigt namnförslag avseende de val 
som ska förrättas, i sådan tid att förslaget kan utsändas senaste 
tio vardagar före karnevalsorganet. 

 
§5.7. Kandidering Rätt att kandidera till valbara poster inom Lundakarnevalen 

har samtliga studenter vid Lunds universitet. Kandidatur ska 
ha inkommit till valberedningen senast fem veckor före 
karnevalsorganet.  

 
§5.8. Nominering Rätt att nominera till valbara poster inom Lundakarnevalen 

har samtliga studenter vid Lunds universitet. Nominering 
ska ha inkommit till valberedningen senast fem veckor före 
karnevalsorganet.  

 
§5.9. Fyllnadsval Kandidaturer och nomineringar för fyllnadsval ska inkomma 

till valberedningen senast tre veckor före karnevalsorganet.  
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§5.10. Protokoll Vid beslut ska beslutsprotokoll föras och justeras av 
valberedningsordförande samt en utsedd justerare. 
Justeringen ska ske skyndsamt och beslutsprotokollen ska 
därefter offentliggöras, det är först då valberedningens 
nomineringar är offentliga. 

 
§5.11. Motkandidering Efter offentliggörande av protokoll är det möjligt för samtliga 

studenter vid Lunds universitet att motkandidera. Sista datum 
för motkandidaturer är fem vardagar före karnevalsorganet. 
Motkandidaturer ska inkomma skriftligen till 
karnevalsorganets ordförande.  

 
§5.12. Jäv Ledamot i valberedningen, får inte delta i beslut i 

valberedningen varigenom ledamoten själv eller någon 
vederbörande närstående föreslås till viss post. Ordförande 
eller ledamot i valberedningen äger ej rätt att kandidera till 
poster inom Lundakarnevalen. 

 
6 Utredningsgruppen 
§6.1. Syfte Utredningsgruppen utses av karnevalsorganet senast två år 

före karnevalsvår och har till uppgift att utreda 
förutsättningarna för att fira Karneval liksom vilka olika typer 
av ledamöter i karnevalskommittén, utöver karnevalsgeneral 
och ekonomichef, som ska utgöra karnevalskommittén. 

 
§6.2. Sammansättning Utredningsgruppen utgörs av: 

x ordförande, 
x fem ledamöter samt 
x tre ledamöter från sittande karnevalskommitté. 

 
§6.3. Ordförandes åligganden Det åligger utredningsgruppens ordförande att rapportera 

resultatet av utredningen till karnevalsorganet, samt skicka in 
beslutsförslag till karnevalsorganets ordförande senast tre 
månader efter gruppens tillsättning.  

 
7 Karnevalens revisorer 
 
§7.1 Ekonomisk revisor Ordinarie ekonomisk revisor utses av karnevalsorganet. Den 

ekonomiska revisorn ska vara auktoriserad revisor. Den 
ekonomiska revisorn är ansvarig för att genomföra en revision 
av Lundakarnevalens räkenskaper och förvaltning.  

 
§7.2 Verksamhetsrevisor Tre stycken ordinarie verksamhetsrevisorer utses av 

karnevalsorganet, dessa behöver inte uppfylla kravet som 
stipuleras i §5.6. Verksamhetsrevisorerna ska löpande granska 
Lundakarnevalens verksamhet för karnevalsorganets räkning.  

 
§7.3 Revisionsberättelse Revisionsberättelse ska avges för den genomförda 

Lundakarnevalen och vara karnevalsorganet tillhanda senast 
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nästkommande vår. Berättelsen ska innefatta yttrande i fråga 
om ansvarsfrihet för karnevalskommittén.   

  
8. Kapital och utdelning 
 
§8.1. Kapital För säkerställande av Lundakarnevalens fortlevnad skall det 

målsättning vara att det egna kapitalet uppgår till tio procent 
av den senaste karnevalens omsättning. Så länge denna 
målsättning är nådd får högst hälften av eventuellt överskott 
delas ut enligt §8.2.  

 
§8.2. Utdelning Den del av överskottet som är ämnat för utdelning skall delas 

ut till studentlivet vid Lunds universitet. Hur denna utdelning 
sker beslutas av karnevalsorganet.   

 
9. Ändring och tolkning av stadgan 
 
§9.1 Stadgetolkning Tolkningsföreträde av denna stadga tillkommer 

karnevalsorganet. 
 
§9.2 Stadgeändring Denna stadga kan ändras genom likalydande beslut av 

karnevalsorganet vid två sammanträden med minst tre och 
högst nio månader emellan, dock ej samma termin. Vid 
förändring av LUS stadga som påverkar denna stadga ändras 
denna stadga genom anmälan till karnevalsorganet. 

 
10. Upplösning  
 
§10.1. Upplösning Lundakarnevalen upplöses genom två likalydande beslut av 

karnevalsorganet med två års mellanrum. Vid upplösande ska 
karnevalsorganet besluta om hur Lundakarnevalens tillgångar, 
efter samtliga skulders gäldande, ska fördelas. 



HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA STUDENTKÅRENS 

ÅSIKTSDOKUMENT 
!

!
FÖRORD 
!
INLEDNING 
!
SYN PÅ UNIVERSITET (utbildning och forskning) 
Universitetets roll 
Kunskap och utbildning 
Universitetets ledning/styre 
Finansiering av högre utbildning och forskning 
!
STUDENTINFLYTANDE 
”Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna.”  
Högskolelag (1992:1434)!

Studentinflytande 
Svensk högskolelag stadfäster att studenter har rätt att utöva inflytande över sin utbildning. Detta 
innebär att studenter skall ges möjlighet att delta i beslut som påverkar utbildning och 
studiesituation. Studentkårerna utgör basen för studentinflytandet och är en viktig motpol för 
universitetet. Studentkårerna möjliggör att alla studenters åsikter kan bli hörda och att det finns ett 
forum som kan driva dessa åsikter. Studentkåren borgar för att studenterna har en stark och samlad 
röst gentemot stat, kommun och universitet. Av dessa anledningar är det viktigt att 
studentinflytandets fortlevnad säkras. !

Humanistiska och Teologiska Studentkåren vid Lunds universitet (HTS) har ett ansvar för att 
organisera och möjliggöra studentinflytande vid Humanistisk och Teologiska fakultet samt de 
övriga områden som kåren avtalat att bedriva studiebevakning på. Detta innebär att HTS dels har ett 
ansvar för att framföra åsikter och driva frågor men också att övervaka att denna möjlighet delges 
alla studenter. !

HTS anser  
att studentinflytandet är av stor vikt för utbildningskvalitet  
att studentinflytandet är av stor vikt vid skapandet av en god studiesocial situation  
att studentinflytandets finansiella grund ska säkras av stat och universitet  !
 
Studeranderepresentation!



En viktig del av studentinflytandet sker i formella beslutande eller beredande organ på olika nivåer. 
Humanistiska och Teologiska Studentkåren vid Lunds universitet skall aktivt arbeta för att formella 
beslutsstrukturer bibehålls, nyttjas och upprättas där det inte finns några. Motsatsen, informella 
strukturer, äventyrar studenters rättigheter och möjligheter att delta och framföra sina åsikter i god 
demokratisk ordning. Studentinflytandet inom respektive organisatorisk enhet riskerar att minska 
om besluten fattas på mer informell nivå. För att säkerställa studenters inflytande är det därför av 
stor vikt att beslut bereds och fattas i formella organ där studenter är representerade.!

En grundläggande förutsättning för en fungerande studentrepresentation är att kårens representanter 
känner sig trygga, blir trevligt och korrekt bemötta och vågar säga sin mening. Detta förutsätter att 
universitetsanställda (examinatorer, ledning, styrelseledamöter m.fl) är väl införstådda i sin egen 
roll i relation till studeranderepresentater så som myndighetsutövare. !

HTS anser  
att formella beslutande och beredande organ gagnar studentinflytandet.  
att en koncentration av makt till informella strukturer innebär en risk för minskat studentinflytande.  
att studenter ska vara representerade när beslut fattas som rör dem.  
att universitetsanställda som myndighetsutövare har ansvar att behandla studentrepresentanter väl.!

 
UTBILDNING 
Rekrytering  
Antagning  
Behörighet 
Urval  
Studieavgifter  
Utbytesstudier 
Kurs- och utbildningsplaner 
Introduktion till universitet  
Undervisning  
Uppsats och handledning  
Examination och betyg  
Läraren  
Kurslitteratur  
Bibliotek  
Studiemiljö (Fysisk och psykosocial) 
Mångfald, jämställdhet och likabehandling 
Studenter med barn 
Studenters rättsäkerhet  
Kursvärderingar/Kursutvärderingar  
Internationalisering  
Forskningsanknytning i grundutbildningen  
Distansutbildning  



Kontakttid  
Studievägledning, information och stöd  
Uppdragsutbildning  
Kvalitetssäkring  
!
STUDIESITUATION 
Studenten och samhället  
Studiemedel  
Kollektivtrafik  
Socialförsäkringar  
Boende 
    
SYNEN PÅ DEN EGNA ORGANISATIONEN 
Hur det ska fungera 
Hur det skall vara att vara aktiv 
- att universitet och fakultet har skyldighet att skapa goda förutsättningar för ett välfungerande!

Uppdrag och roll 
Delegation 
Ekonomiska förutsättningar 
!
ARBETSMARKNAD 
Humanistisk och teologisk kompetens  
Arbetslivsanknytning  
!
UNIVERSITETETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Extern finansiering  
Resurstilldelning  
Självständiga lärosäten  
Gränsöverskridande samarbete  
!
!
!
!
!
!
!
!



!
!
!
!
FÖRORD  
 
Detta åsiktsdokument behandlar Humanistiska och Teologiska Studentkårens åsikter i frågor som 
rör studenter och dess roll som student vid Lunds Universitet... 
!
INLEDNING 
 
 
!
!
!



!!!!!!!!!!!!!
!!

Äskande angående 5-årsfesten !!
Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet bildades genom sammanslagningen 
av de två kårerna Lunds Humanistkår och Lunds teologkår 2010. Idag, 2015 är kåren inne på sitt 
femte verksamhetsår och detta vill vi i presidiet fira med en femårsfest. Vi har även diskuterat 
festen i styrelsen. Femårsfesten ska vara ett tillfälle att bland innan initiera hedersmedlemmar och 
vi hoppas och kunna bjuda in gamla kårpresidium och även fakultetsledningen. Festen ska vara ett 
öppet event för alla kårmedlemmar men främst rikta sig mot aktiva, både gamla och nya. Tyvärr så 
finns inte femårsfesten med i verksamhetsårets budget och därför så äskar presidiet 5000 kronor 
ur projektfonden. !!!
Presidiet yrkar styrelsen att!!
avsätta 5000 kr ur projektfonden för att arrangera Femårsfesten.!!!!!
 !

!
!!!!
 !!!

Filippa Wieselgren!
Kårordförande
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