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Ställningstagande Lundakarnevalen 
 

 

Lunds studentkårers karneval är en 170-årig tradition. Det är viktigt att karnevalen är inkluderande och 
tillgänglig för samtliga, med särskild hänsyn åt tidigare som nuvarande studenter. Det är viktigt att 
karnevalen hanteras som ett allmänintresse för samtliga studenter, varför HTS anser att kår vid Lunds 
universitet med kårstatus bör inneha huvudmannaskapet.  
 
HTS anser inte att Lundakarnevalen faller inom kårens centrala verksamhet, och därav bör 
Karnevalsorganet i högre grad överlåta ansvaret för löpande verksamhet till Karnevalskommittén. 
Samtidigt så bör Karnevalsorganet få större makt att tillsätta förtroendepositioner, särskilt 
karnevalsgeneralen och ekonomiansvarige. Det är även viktigt att Karnevalsorganet fortsatt får ansvara 
för rambudget, ansvarsfrihet, stadgar och policys.  
 
En viktig tankeregel är att karnevalen är till för studenterna. Det gäller även dess eventuella vinst som ska 
gå tillbaka till studenterna. HTS anser att det ekonomiska ansvaret åläggas huvudmännen, men att dagens 
inofficiella garantsystem bör fastställas i stadgan. Det juridiska ansvaret bör åläggas Lundakarnevalens 
firmatecknare, likt i övriga föreningar. Karnevalsorganet ska ensamt kunna utse firmatecknare.  
 
HTS anser att arvodering bör beslutas utifrån hur mycket arbetstid som går åt till uppdraget. Grundregel 
är att kommittéledamöterna bör arvoderas beroende på deras arbetsbelastning. Arvodet bör vara i nivå 
med kårheltidare. Det är viktigt att kommittén kontinuerligt kartlägger sin arbetsinsats så att 
karnevalskommittén kan bedöma behovet av arvodering. Karnevalister, souschefer och övriga volontärer 
bör kompenseras för sina insatser genom gratis inträdespass till karnevalen och efterkarnevalen, bra 
arbetsförhållanden med mat och med kraftigt begränsade utgifter associerade med karnevalen.  
 
För att få delta som volontär eller som kommittéledamot så måste personen vara medlem i en av 
huvudmannaorganisationerna.  
 
HTS anser att svenska bör vara det officiella språket på Lundakarnevalen, men att karnevalen ska vara 
tillgänglig för även engelskspråkiga studenter genom e.g. särskilda kommittéer. Kommitténs och 
Karnevalsorganets arbetsmaterial ska vara på svenska. Även samtliga styrdokument ska vara på svenska.  
 
HTS anser:  

- Att kårerna ska förbli huvudmän för Lunds Studentkårers Karneval; 
- Att Karnevalsorganet ska i högre grad överlåta beslut för löpande verksamhet till 

Karnevalskommittén; 
- Att Karnevalsorganet ska separat välja Karnevalsgeneral och Ekonomiskt ansvarige;  
- Att Karnevalsorganet ska ensam äga rätten att utse firmatecknare; 
- Att medlemskap i huvudmannaorganisation krävs för att delta i karnevalen; 
- Att svenska ska vara det officiella språket på karnevalen;  
- Att Karnevalskommittén bör arvoderas beroende på arbetsinsats;  
- Att karnevalens stadga bör ändras för att reflektera ovanstående brödtext.  


