
� """"""""""""""""""""
Ständigt adjungerade!"
Mikael Skäppegård (Projektledare Hybrid)""""
§ Ärende Kommentar

1. Mötets öppnande

2. Val justerare En justerare väljs, som sedan läser igenom 
protokollet och garanterar att det är rätt och 
riktigt. "
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DAGORDNING 
2015-03-10 

Humanistiska och teologiska studentkåren  
vid Lunds universitet  

 
Styrelsen  

Filippa Wieselgren

Praktisk information!"
Dag: Tisdag 10 mars!
Tid: 9.00-11.00!
Plats: HTS bibliotek!
Mat: Vi bjuder på frukost

Kallade ledamöter!"
Filippa Wieselgren (Kårordförande)"
Susanne Persson (Vice kårordförande)"
Lukas Olsson(Vice kårordförande)"
Thobias Bergström (Ledamot)

""
Caroline Ljungqvist (Ledamot)"
Johanna Lundin (Ledamot)"
Henrik Ullstad (Ledamot)"
Frida Wallin (Ledamot)"
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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 

7. Föregående mötesprotokoll

8. Rapport Hybrid (ca 9.30)

9. Presidiet informerar

10. Ekonomisk rapport

11. Rapport från arbetsgrupperna

12. Kårvalet VT15

13. Besök från Fossil Free Lund Diskussion

14. Valärenden Beslut

15. Krishantering och avstängning Diskussion/beslut

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande
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Lund, 01.02.15 

Fossil Free LU 

 

Motion regarding Lund university's    

divestment from the fossil fuel industry 

Background 

Lund University, through investments in different bonds, places its money in companies            

that extract fossil fuels. This is something that the local campaign group Fossil Free Lund               

University has noticed and critically questions. Investing in the fossil fuel industry is             

neither logical, ethical nor financially clever. We demand action from the university to             

show that they take our global environmental goals seriously. We do not believe that the               

university, which goal is to educate us and promote a better future, should invest in an                

industry which is one of the major driving forces of climate change. 

To this day, the world’s fossil fuel companies have assets of oil, coal and gas which                

according to Carbon Tracker Initiative(*) would cause carbon dioxide emissions of 2795            

gigatons if they are to be burnt. That is five times as much as we can burn if we are to stay                      

within the internationally agreed limit of 2 degrees warming which means that 80 percent              

of these assets need to stay in the ground. These fossil fuel reserves are currently severely                

overrated in a way that completely disregards the necessary climate action. 

 

We wish that Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet as an            

independent organisation as well as a part of the cooperation in LUS work towards Lunds               

Univeristy’s divestment from fossil fuels in line with the petition on           

http://campaigns.gofossilfree.org/petitions/fossil-free-lund-university which is recited    

below. 

“We want Lund University's money to become free of fossil fuels. The money that funds our                

education and future competence should not simultaneously support dirty energy and drive climate             

change - this is both illogical , immoral and financially shortsighted. It is time that the University of                  

Lund and the Swedish government phase out all their shares in coal, oil and gas. 

Lund University says that it has an important role in the community by being a driver for                 

sustainable development. Our requirement is that Lund University shows that and: 

 

1 - Stops new investments in fossil energy 

2 - Within five years phases out all existing ownership in fossil energy 

3 - Transparently reports the university's progress towards a completed disinvestment each trimester 

4 - Ask their employees' pension funds , primarily the AP funds, to divest its assets 

 

 

* http://www.carbontracker.org/  (2) 

 

http://campaigns.gofossilfree.org/petitions/fossil-free-lund-university
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By giving this promise, Lund University show that they are serious about being an institution at the                 

forefront of sustainable development. “ 

Suggestion 

Fossil Free LU hopes that the executive council chooses to support the aim of our               

campaign by encouraging Lund University to phase out its investments in the fossil fuel              

industry 

that Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet through its         

collaboration in LUS supports our  requirements - that Lund University: 

1 - Stops new investments in fossil energy 

2 - Within five years phases out all existing ownership in fossil energy 

3 - Transparently reports the university's progress towards a completed disinvestment each trimester 

4 - Ask their employees' pension funds , primarily the AP funds, to divest its assets 

Sincerely,  

X  signatures 

 

* http://www.carbontracker.org/  (2) 
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Motion angående ställningstagande mot    

Lunds universitets investeringar i    

fossilindustrin 

Bakgrund 

Lunds universitet investerar via fonder pengar i bolag som utvinner fossila bränslen. Detta             
är något som den lokala kampanjgruppen Fossil Free Lunds Universitet har           
uppmärksammat och ifrågasätter. Att investera i fossilindustrin är varken logiskt, etiskt           
eller ekonomiskt försvarbart. Vi kräver ett agerande från universitetets sida för att visa att              
de globala miljömålen samt universitetets egna mål om att bidra till en hållbar utveckling              
tas på allvar. Vi tycker inte att de pengar som finansierar framtidens och samtidens              
kompetens bör stödja en industri som driver på klimatförändringarna. 

Idag innehar världens största olje-, gas- och kolbolag tillgångar som enligt Carbon Tracker             
Initiative skulle orsaka koldioxidutsläpp som uppgår till mer än 2 795 gigaton vid             1

förbränning – fem gånger mer än vad IPCC anser vi kan förbruka om vi ska klara                2

tvågradersmålet. I klartext innebär detta att fyra femtedelar av dessa tillgångar måste stanna             
i marken. Om relevanta klimatåtgärder är tänkta att verkställas i framtiden innebär det att              
fossilindustrin är kraftigt övervärderad på marknaden. De reserver av fossila bränslen som            
finns under mark tillskrivs i nuläget ett enormt finansiellt värde, vilket ger upphov till en               
ekonomisk bubbla som riskerar att spricka.  

Det vi önskar av Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet är att             
genom kåren som egen organisation samt inom samarbetet i LUS, arbetar för att Lunds              
Universitet ska divestera ur fossilbolag i enlighet med uppropet på          
http://campaigns.gofossilfree.org/petitions/fossil-free-lund-university som återges i sin     
helhet nedan.  

“Vi vill att Lunds Universitets pengar blir fossilfria. De pengar som finansierar vår utbildning och               

framtidens kompetens ska inte samtidigt stödja smutsig energi och driva på klimatförändringarna - detta              

är både ologiskt, omoraliskt och finansiellt kortsiktigt. Det är på tiden att Lunds Universitet och svenska                

staten avvecklar allt sitt ägande i kol, olja och gas. 

Lunds Universitet skriver att det har en viktig roll i samhället genom att vara en drivkraft för hållbar                  

utveckling. Våra krav är att Lunds Universitet visar detta genom att dess stiftelse: 

1 - Upphör med nya placeringar i fossil energi 

2 - Inom fem år avvecklar allt befintligt ägande i fossil energi 

3 - Varje kvartal på ett transparent sätt redovisar universitetets väg mot en fullbordad desinvestering 

1 www.carbontracker.org 
2 http://www.ipcc.ch/index.htm 

 
  (2) 

 

http://campaigns.gofossilfree.org/petitions/fossil-free-lund-university
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4 - Uppmanar sina anställdas pensionsförvaltare, i första hand AP-fonderna, att desinvestera dess             

tillgångar 

Genom att lova detta kan Lunds Universitet visa att de menar allvar med att vara en institution på                  

framkant vad gäller hållbar utveckling.” 

Förslag 

Fossil Free Lunds Universitet önskar att fullmäktige väljer att stå bakom syftet med             
kampanjen genom uppmana Lunds universitet att divestera från fossilindustrin 

att Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet genom sitt         
samarbete i LUS stödjer att Lunds universitet:  
1 - Upphör med nya placeringar i fossil energi 
2 - Inom fem år avvecklar allt befintligt ägande i fossil energi 
3 - Varje kvartal på ett transparent sätt redovisar universitetets väg mot en fullbordad desinvestering 
4 - Uppmanar sina anställdas pensionsförvaltare, i första hand AP-fonderna, att desinvestera dess             
tillgångar 
 

Med vänlig hälsning, 

X ANTAL MEDLEMMAR 

 
  (2) 

 



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

Kandidatur Valberedningen !!
Jag skulle vilja kandidera mig till posten ledamot i HTS valberedningen VT 2015. Jag sitter för 
narvande i HTS FUM och har en bra kännedom om HT kårens olika funktioner och en förståelse 
för vad kåren kommer behöver i framtiden. Då jag kommer inte sitter i FUM nästa år tänkte jag att 
detta uppdrag skulle vara ett passande sätt för mig att bidra till kårens fortsätt verksamhet. 
Dessutom drar jag mig aldrig för att ställa de tuffa frågorna och jag tror denna egenskap kan vara 
valberedningen till nyttja.!

!!!
 !!!!!!!!

Amanda Morrill 
Kandidatur

 Bilaga styrelsemöte 13 
2015-03-10 !

ÄRENDE  14a



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

Kandidatur Valberedningen !
Hej! !!!
Jag kandiderar till valberedningen som ledamot under resten av nuvarande 
verksamhetsår (14-15). Genom mina uppdrag i fullmäktige och studiesociala utskottet 
samt som ordförande för filosofiska studentrådet har jag fått bra koll på kåren och vad 
de olika posterna innebär. Eftersom jag endast haft förtroendeuppdrag inom kåren 
under det senaste året så tror jag att jag kan komplettera ledamöterna med längre 
erfarenhet väl. I och med att jag inte ska kandidera till några poster till nästa 
verksamhetsår, samt förmodligen kommer att byta kår, så tror jag att jag kan vara 
särskilt opartisk och saklig i min bedömning av kandidaterna. Jag vet hur man så 
objektivt som möjligt bedömer och intervjuar andra människor, tack vare mina studier i 
psykologi och kognitionsvetenskap. Dessutom tycker jag att det är spännande och kul! 
Efter samtal med valberedningens ordförande så bedömer jag att jag kommer ha 
tillräckligt med tid att lägga på valberedningsuppdrag under våren. !

!! !
!!!!!
 !!!!!!!

Amanda Bjernestedt 
Kandidatur

 Bilaga styrelsemöte 13 
2015-03-03 !

ÄRENDE 14b



!


