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UTBILDNINGSBEVAKNING

!
!

Studentinflytande och studeranderepresentanter
HTS tillsätter studeranderepresentanter för uppdrag i nämnder, styrelser och
arbetsgrupper på fakulteterna. Utöver dessa tillkommer poster på institutionerna som
tillsätts av studentråden. Det är viktigt att HTS tillsätter alla uppdrag som finns tillgängliga
för studeranderepresentanter och att platser som blir vakanta fylls så snabbt som möjligt.

!

HTS studeranderepresentanter ska få utbildning för att kunna utföra sina uppdrag och
kunna bedriva så framgångsrik utbildningsbevakning som möjligt. En
studeranderepresentant ska känna sig bekväm i sitt uppdrag.

!

HTS ska under året:
- sträva efter att alla förtroendeposter kåren har är tillsatta.
- erbjuda utbildningstillfällen för valda studeranderepresentanter.
- erbjuda utbildningstillfällen om kårens verksamhet för alla kårens medlemmar.

!

Studentråd
HTS har åtta studentråd. Studentrådens uppgift är att utföra den lokala
utbildningsbevakningen. Studentråden ska ha kontinuerliga möten för medlemmarna i
studentrådet och ha löpande kontakt med institutionsledningen. Att stödja studentråden i
deras arbete är en prioriterad arbetsuppgift för kårens styrelse och presidium. Det är av
hög prioritet att det finns fungerande studentråd på varje institution eller motsvarande.

!

HTS ska under året:
- verka för att alla studentråd fungerar.
- arbeta fram en guide om studentrådens funktion och hur de kan arbeta.

!

Utbildningsutskottet
Utbildningsbevakning på fakultetsgemensam nivå är något utav det viktigaste som HTS
gör och utbildningsutskottet är det naturliga forumet för denna verksamhet. HTS
utbildningsutskott skall under året vara ett livaktigt och väl fungerande utskott. Utskottet
skall fungera som ett bollplank för presidiet och de studeranderepresentanter som
innehar viktiga poster i olika beslutande organ. Utskottet skall också arbeta aktivt med de
fokusfrågor som nämns i denna verksamhetsplan som berör deras område.

!

Betalstudenter!
HTS anser det som en självklarhet att all utbildning i Sverige ska vara avgiftsfri. Oavsett
var man kommer ifrån ska studenter ha tillgång till en avgiftsfri utbildning i Sverige.
Tillgång till utbildning är inte bara en demokratisk rättighet, utan också ett sätt att stärka
internationella relationer. Att HT-fakulteterna kan ta emot studenter från hela världen är
också något som stärker kvalitén på våra utbildningar. !

!

HTS skall under året!
- verka för att all högre utbildning i Sverige skall vara avgiftsfri.!
- verka för att det system som finns idag problematiseras i media.!

!
!
!
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Antagning!
Att alla studenter antas på lika villkor är en grundläggande förutsättning för en fungerande
högre utbildning. Det är viktigt att HTS aktivt arbetar för att alla studenter skall antas på
lika villkor utan att hänsyn tas till betalförmåga eller inköp av studieplatser från andra
juridiska personer. Numera är det upp till lärosätena att besluta om en separat kvotgrupp
för betalande studenter från länder utanför EU/ESS. Lunds universitetet har bestämt att
varje fakultet får avgöra om denna kvotgrupp ska användas eller ej. Detta system riskerar
en ojämlik antagning, och HTS bör bevaka och problematisera detta både på fakultetsnivå
och på central nivå.!

!

HTS ska under året!
- verka för att all antagning ska ske på lika villkor.!
- bevaka och problematisera hur HT-fakulteterna och universitetet centralt arbetar med
antagning för betalstudenter.!

!
!

Uppdragsutbildning!
Lunds universitet erbjuder uppdragsutbildning på reguljära helårsstudenter inom bland
annat ämneslärarutbildningen och det är viktigt att HTS under kommande verksamhetsår
fortsätter uppmärksamma denna problematik.!

!

HTS ska under året!
- verka för att uppdragsutbildningar inte går ut över de ordinarie antal helårsstudenter som
tilldelas olika utbildningar på HT-fakulteterna.!

!

Anonyma tentor
Enligt Lunds studenters rättighetslista ska man som student ha rätt till att genomföra en
tentamen anonymt. Möjligheten att genomföra en tentamen anonymt är en
grundläggande fråga om rättssäkerhet. Både studentombudet och kåren får in många
ärenden som handlar om examination, där studenter ofta känner sig osäkra på om de
blivit rättvist bedömda. Anonyma tentor skulle vara en lösning på många av de problem
som studenter upplever kring examination.

!

HTS ska under året:
- arbeta för att grundutbildningsnämnden tar fram ett gemensamt verktyg som alla
institutioner kan använda sig av för att anonymisera tentamen.
- fortsätta bevaka och påverka frågan samt se till att detta ligger högt prioriterat på
fakultetsnivå.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Betygskriterier och betygsskalor
Under förgående verksamhetsår har kåren arbetat tillsammans med HT-fakulteterna för
att göra en grundläggande utredning kring betygsskalor. Kåren gjorde bland annat en
enkätundersökning för att se vilken betygskala som studenterna föredrog. Utredningen
visade att det inte fanns några vinningar med en mer diﬀerentierad skala, och studenterna
delade den åsikten. HT-fakulteterna beslutade därmed att bibehålla skalan G-VG + U,
förutom i särskilda fall där G + U eller A-E + U får användas. Kåren har ställt sig bakom
detta beslut och anser att G-VG + U är den skala som är bäst lämpad för våra studenter.

!

Utredningen pekade också på att betygskriterier för alla steg på betygsskalan hade stor
betydelse, något som inte finns idag. Kåren ska i samarbete med HT-fakulteterna se till att
det utarbetas en handbok för att institutionerna ska kunna ta fram betygskriterier till alla
betyg på de kurser som ges inom HT-fakulteterna.

!

HTS ska under året:
- bevaka att institutionerna följer de riktlinjer som HT-fakulteterna bestämt kring
betygsskalor.
- fortsätta vara delaktig i HT-fakulteternas arbete med framtagandet av ordentliga
betygskriterier i allmänhet och för betygsskalan G-VG + U i synnerhet.

!

Kursvärderingar
Kursvärderingar är ett av de viktigaste verktygen HTS har för att bevaka utbildningarna
och dess kvalitet på HT-fakulteterna. Att de ska genomföras är lagstadgat men det har
länge varit svårt och arbetskrävande för en del institutioner att uppfylla dessa krav. Det
finns även en poäng med att utföra kursutvärderingar på delkurser, då många av de
problem som kan uppstå under en kurs kan åtgärdas på ett tidigare stadium ifall man
upptäcker dem i tid.

!

HTS ska under året:
- fortsätta bevaka att kursvärderingar genomförs på samtliga kurser.
- verka för att kursutvärderingar görs på samtliga delkurser.
- genom studentråden ta del av institutionernas kursvärderingar och ha en god inblick i
vad studenterna tycker om sin utbildning.

!

Kontakttimmar
HT-fakulteterna har fortsatt få kontakttimmar på sina utbildningar. Under det förgående
verksamhetsåret arbetade kåren med att kartlägga hur många kontakttimmar våra
studenter faktiskt har. Kåren ska under året sammanställa och använda detta underlag för
att uppmärksamma problemet med få kontakttimmar, och samtidigt verka för att en
förändring sker. Kåren ska se över hur man kan fördela om resurser för att öka antalet
kontakttimmar, både på HT-fakulteterna och universitetet centralt. Kåren ska verka för att
frågan om resurser till humaniora och teologi lyfts på nationell nivå.

!

HTS ska under året:
- sammanställa materialet för hur stort antal kontakttimmar HTS studenter faktiskt har på
de olika utbildningar som HTS utbildningsbevakar.
- bevaka och påverka hur resursfördelningen på HT-fakulteterna och universitetet sker för
att kunna öka våra studenters kontakttimmar.
- verka för att problematiken med få kontakttimmar för våra studenter uppmärksammas på
nationell nivå.

!
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Riktlinjer för och bedömning av examensarbeten
Examensarbete är något av det viktigaste som studenter gör under sin studietid. Under
den period studenter skriver sitt arbete är det mycket viktigt att grundläggande
förutsättningar som tas upp i rättighetslistan efterlevs och fungerar. De examensarbeten
som kommer från HT-fakulteterna har visat sig vara otroligt eftertraktade och laddats ner
tusentals gånger. Att publicera sitt arbete är både ett sätt att sprida kunskap men också
ett sätt att visa på den kvalité som finns i utbildningarna här.

!

HTS ska under året:
- bevaka att institutionerna följer de riktlinjer som ligger fastslagna för examensarbeten.
- uppmuntra studenter att publicera sina examensarbeten.

!

Kursplaner och litteraturlistor
Kursplaner är det juridiska dokument som förbinder universitet att utföra vissa saker
gentemot studenterna och där studenterna får veta vilka krav som ställs på dem under
utbildningen. HTS ska bevaka de kursplaner som är fastslagna för de utbildningar som
HTS utbildningsbevakar. Det är viktigt att kursplanerna efterlevs och håller god kvalité.
Likaså är det viktigt att studenterna har tillgång till kursplan, litteraturlistor och schema
innan kursstart, framförallt för de studenter som är i behov av pedagogiskt stöd.
Litteraturlistorna bör även vara granskade utifrån ett genusperspektiv.
E-lärande och Massive Open Online Courses (MOOCs)
E-lärande är ett viktigt pedagogiskt verktyg och att det fungerar är en viktig förutsättning
för studenterna vid HT-fakulteterna, särskilt med åtanke på de få kontakttimmar våra
studenter har. Lärplattformar kan både fungera som ett pedagogiskt verktyg och ett
administrativt hjälpmedel, och det är viktigt att dessa fungerar och är lättillgängliga för
våra studenter. Det är också viktigt att så kallade MOOCs inte ska inverka på den
ordinarie utbildningen.

!

HTS ska under året
- bevaka frågan om lärplattformar vid HT-fakulteterna.
- verka för samverkan och utvecklande av e-lärande.
- bevaka och påverka så att MOOCS inte går ut över det ordinarie utbildningsuppdraget.

!

Rättighetslistan
Juni 2013 antogs en ny rättighetslista för studenter vid Lunds universitet. Under
verksamhetsåret 13/14 arbetade HTS för implementeringen av denna rättighetslista, men
detta arbete måste fortsätta. Det är viktigt att denna lista blir känd bland lärare och
efterlevs. För att kunna arbeta med denna fråga från flera håll vore det bra om
universitetsstyrelsen, som antog rättighetslistan, gjorde en uppföljning på vilka eﬀekter
detta beslut fick. Det är också viktigt att studenter får kännedom om sina rättigheter, och
HTS ska kontinuerligt arbeta för att informera studenterna om rättighetslistan.

!

HTS ska under året
- se till att rättighetslistan fortsatt implementeras och efterlevs på alla institutioner.
- se till att utbildning i rättighetslistan hålls både för anställda och studenter.
- verka för att en utvärdering om hur rättighetslistan implementerats genomförs av
universitetsstyrelsen.

!
!
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Svenskkurser för masterstudenter
Internationalisering är ett viktigt ledord för Lunds universitet, likaså satsar universitetet
mycket på att locka till sig många internationella studenter. Ett stort problem för många
hitresande studenter är att de inte har tillgång till kostnadsfria kurser i svenska och antalet
platser på svenskkurser är för lågt.

!

HTS ska under året
- verka för att alla internationella studenter ska ha möjlighet att lära sig svenska i
anslutning till sin utbildning.

!

Högskolepedagogik
Våren 2013 släppte SFS en rapport kring högskolepedagogik. Det har under året varit en
aktuell fråga både för kåren och universitetet. För att vår utbildning ska hålla hög kvalité
ska de som undervisar ha god pedagogisk kunskap. De ska ha genomgått
högskolepedagogisk utbildning som anknyter till deras ämne. För att kompetent personal
med både vetenskapliga och pedagogiska meriter ska anställas ska det även finnas
pedagogiskt sakkunniga i Lärarförslagsnämnden som ska bedöma de pedagogiska
meriterna. Under förgående verksamhetsår genomfördes en utredning kring hur Lunds
universitet ska arbeta med högskolepedagogik. HTS ska verka för att det förslag som
utredningen kom fram till ska godkännas och implementeras vid HT-fakulteterna.

!

HTS ska under året
- verka för att all undervisande personal ska ha genomgått 10 veckors
högskolepedagogisk utbildning.
- verka för att det finns högskolepedagogiskt sakkunniga i Lärarförslagsnämnden.
- verka för att förslaget om högskolepedagogisk omorganisering godkänns och
implementeras.

!

CSN och studiemedel
Studenter ska ges förutsättningar att kunna läsa vid universitet och högskolor. Om
lånebördan blir för stor riskerar man att utestänga människor från den högre utbildningen.
För att få ett så rättvist och jämlikt system som möjligt, bör bidragsdelen av studiemedlet
öka. Under våren 2013 har CSN infört nya regler för hur studenter kan tillgodoräkna sig
poäng inom större kurser. Reglerna har blivit snävare och det har blivit svårare för
studenter att tillgodoräkna sig poäng inom större kurser. Detta kan leda till ekonomiska
problem för studenter, där de kan bli utan studiemedel. CSN har också infört att
studiemedlet ska vara lika oavsett var i världen man studerar. Detta försvårar
utbytesstudier för våra studenter som saknar ekonomiska medel att klara sig i länder med
högre omkostnader än i Svergie. Detta innebär också att utbyten mellan Lunds universitet
och andra länder på sikt kan minska, vilket får negativa konsekvenser på kvalitén för våra
utbildningar.

!

HTS ska under året:
- verka för att bidragsdelen av studiemedlet ökar.
- fortsätta bevaka eﬀekten av CSNs nya regler om tillgodoräknande och utbytesstudier
och huruvida dessa får negativa konsekvenser för våra studenter.
- verka för att CSNs regler problematiseras på en nationell nivå.

!
!
!
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STUDIESOCIALT

!
!

Studiesociala utskottet
De studiesociala frågorna är jämte de utbildningspolitiska mycket viktiga då de berör
studenters förutsättningar för att kunna studera. Studiesociala utskottet är det naturliga
forumet i HTS centrala organisation där kåren har möjlighet att jobba med studiesociala
frågor gentemot fakulteterna. Det är viktigt att detta utskott är ett informerat, engagerat
och drivande organ. Utskottet skall fungera som ett bollplank för presidiet och de
studeranderepresentanter som innehar viktiga poster i olika beslutande organ där dessa
frågor berörs. Utskottet skall också arbeta aktivt med de fokusfrågor som nämns i denna
verksamhetsplan som berör deras område.!

!

Språkcaféutskottet
HTS språkcaféutskott driver Café Multilingua. Caféet hålls en gång i veckan på SOL och
är mycket välbesökt av både svenska och internationella studenter.!

!

HTS ska under året:!
- utveckla och stötta Språkcaféutskottet.!
- fortsätta öka medvetenheten för deltagarna på Café Multilingua att det är HTS som står
som arrangör.!

!

Sociala aktiviteter
Kårens sociala aktiviteter utgår oftast från utskottet Sexmästeriet, men även spel- och
lekledarna. Sexmästeriet ska arbeta med att tillgodose HTS och dess medlemmar med
sociala och roliga aktiviteter för att sprida mer glädje och värme till medlemmarna. För att
verka för en mer öppen kår så skall dessa aktiviteter varieras så att så många som möjligt
kan delta. Det är av stor vikt att sexmästeriet anordna aktiviteter där alla i HTS kan känna
sig välkomna så att HTS får en större aktiva-bas. Aktiviteterna kan även knytas samman
med novischverksamheten med tanken att nya studenter ska få en naturlig ingång och
kunna fortsätta i HTS olika verksamheter. Sexmästeriet skall även under året 14/15 se
över på vilket sätt utskottet kan samverka med och stötta övrig kårverksamhet.!

!

HTS ska under året:!
- främja samverkan mellan lekledaren, spelledaren och sexmästeri.!

!

Sexmästeriet skall under året:!
- verka för att en tacktillställning anordnas i slutet av varje termin.!
- arbeta tillsammans med övrig kårverksamhet.!
- i övrigt själva besluta om sin egen verksamhet.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

7

Arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadsdag!
Inför arbetsmarknadsdagen 2015 behöver kåren starta upp ett kontinuerligt arbete för
arbetsmarknadsfrågor som en del av det identitetsskapande arbetet bland våra studenter.
Projektet ska se över möjligheten att hålla själva arbetsmarknadsdagen i LUX för att
komma närmare studenterna och öka genomströmningen under dagen.
Arbetsgruppen ska försöka hitta en god balans mellan en renodlad rekryteringsmässa och
en mässa där företagen bjuds in för att inspirera samt föreläsningar.!

!

HTS ska under året:!
- kontinuerligt inom ramen för projektet Arbetsmarknadsdag öka fokuset på
arbetsmarknadsfrågor!
- genomföra en arbetsmarknadsdag under våren 2015!
- arbeta för att arbetsmarknadsdagen innehåller något relevant för alla studenter vid HT!

!

Novischverksamhet
Målet med novischverksamheten är att välkomna alla nya studenter som läser vid
humanistiska och teologiska fakulteterna och ge ett bra första intryck av kåren.
Novischerna ska känna sig trygga under novischperioden. Därmed ska vi arbeta för att
dessa ska fortsätta ske utan alkoholhets eller förnedring, detta delvis genom att ha
alkoholfria aktiviteter. Novischverksamheten ska vara rolig, spännande och välkomna
novischen in i kårens verksamhet.!

!

Studenters och aktivas välmående!
I HTS uppdrag att bevaka utbildningen vid HT-fakulteterna ingår att bevaka hur studenter
som läser vid HT-fakulteterna mår. Detta bör främst göras inom nätverket för
skyddsombuden samt i samarbete med Studenthälsan och Studentombudet.!

!

Inom kårens egen verksamhet ska en kultur där aktiva kan känna en stor glädje i att delta i
kårens arbete främjas. Det skall även vara en självklarhet att en aktiv ska kunna ta en
paus från HTS ett tag om arbetet blir för mycket.!

!

HTS bör karaktäriseras av en god och välkomnande miljö. Under verksamhetsåret 13/14
antog fullmäktige en plan för jämställdhet och lika villkor som ska genomsyra all
verksamhet kåren bedriver. HTS vill också vara en välkomnande och glädjande kraft inom
Lunds studentliv. För att kunna vara och genomföra detta är det viktigt att HTS som
organisation tar väl hand de som är aktiva som finns inom kåren och visar tacksamhet för
deras arbete. Det skall finnas en medvetenhet om behovet av uppskattning för de aktiva.!

!

HTS ska under året:!
- samarbeta med Studenthälsan och Studentombudet för att hålla sig informerade om det
allmänna hälsoläget på fakulteterna. !
- arbete med nätverk för skyddsombud.!
- tacka de aktiva som väljer att lägga tid och energi inom organisationen på trevliga och
uppmuntrande sätt.!

!
!
!
!
!
!
!
!
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Studieplatser!
HTS ska kontinuerligt arbeta för att ett tillräckligt stort antal studieplatser finns tillgängliga
och under verksamhetsåret 13/14 inventerades antalet studieplatser på HT-fakulteterna i
syfte att kunna gör en jämförelse innan och efter flytten till LUX. Kåren skall under
verksamhetsåret 14/15 följa upp denna rapport.!

!

HTS ska under året:!
-inventera antalet studieplatser som står till förfogande för studenter på HT-fakulteterna
efter flytten till LUX.!

!

Lunära högtiden
Lunära högtiden är HTS årshögtid och arrangeras tillsammans med Lunds naturvetarkår.
Högtiden ämnar hedra och uppmuntra alla medlemmar samt personer som på något sätt
är kopplade till kåren och dess arbete.

!

HTS ORGANISATION!

!

Kommunikation
Kommunikation är viktigt och en väsentlig del i det påverkansarbete vi inom kåren
bedriver. För att detta arbete med kommunikation ska göras smidigare vill HTS under året
ta fram en kommunikationsplan. Denna plan ska förenkla och trygga den kommunikativa
miljön och strategin inom kåren.!

!

Denna plan kommer innehålla de kanaler vi idag använder oss utav. De sociala medierna,
nyhetsbreven, hemsidan samt de olika information broschyrer som vi delar ut. Dessa
medier är viktiga för både den interna och externa kommunikationen.!

!

Hemsidan är HTS officiella ansikte utåt. Den är dock svår att jobba med och svår att
manövrera samt att den inte riktigt följer de behov som skulle vara optimala för kårens
verksamhet. Under 2014-2015 bör HTS se över och göra om hemsidan så att den passar
kårens verksamhet och behov.!

!

HTS ska under året:!
- skriva nyhetsbrev som informerar våra studenter om den löpande verksamheten.!
- arbeta aktivt med ”branding” för att nå ut med kårens logga och information om
verksamheten.!
- uppdatera FaceBook sidan regelbundet med nyheter från utskott och presidium.!
- underlätta kommunikationen mellan HTS olika organ.!
- se över informationsmaterialet som delas ut till studenter på både svenska och engelska.!
- Synas och informera om kårens verksamhet på bl.a. hälsningsgillet. !
- Upprätta en kommunikationsplan för intern och extern kommunikation.!
- Lägga tid och resurser på att förnya hemsidan.

!
!
!
!
!
!
!

!
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Internationella studenter!
Kåren ska vara en inkluderande organisation och därför är det viktigt att det finns ett aktivt
arbete med bemötandet och inkluderande av de internationella studenterna. Under våren
2013 utgjorde internationella studenter mer än 11% av våra medlemmar, därför är det
viktigt att de också kan ta del av kårens organisation.!

!

I detta arbete bör kåren se över möjligheter att översätta sina styrdokument till engelska
och samt arbeta fram rutiner för att kontinuerligt bidra med information om den löpande
verksamheten på engelska.!

!

HTS ska under året:!
- arbeta vidare med att översätta utvalda styrdokument till engelska.!
- informera om den löpande verksamheten på engelska.!
- göra sina arrangemang mer inkluderande genom att erbjuda möjligheten att tala och
arrangera evenemang på engelska.!
- närvara vid mottagandet av de internationella studenterna, både vid universitetet och
våra fakulteter.!
Demokratisk organisation
Det är viktigt att våra val av studeranderepresentanter samt ledamöter i fullmäktige får
större legitimitet. Därför ska HTS verka för att implementera nya rutiner för val av
studeranderepresentanter i studentråden samt öka valdeltagandet i kårvalet.

!

HTS ska under året:
- öka valdeltagandet jämfört med valdeltagandet våren 2014.
- aktivt arbeta för att fördelningen av kandidater till fullmäktige ska vara representativ för
kårens medlemmar.

!

Presidiet
Det är viktigt att presidiet mår väl och fungerar bra tillsammans. Därför så bör presidiet se
till att ha regelbundna möten och regelbundna samtal med utomstående part.

!

Presidiet bör under året
- regelbundet träﬀas under ordnade former för att diskutera sin arbetssituation
arrangerade av utomstående part.

!

Arkivering
I en öppen organisation samt för minnets och intressets skull är det viktigt att arkivera och
spara allt från beslut till kuriosa. HTS arkiverar det mesta av sina dokument digitalt i
kårens Dropbox samt viktiga dokument och annat utskrivna i pärmar.

!

HTS ska under året:
-ta fram en dokumenthanteringsplan där rutiner för arkivering fastställs.
-deponera Lunds Humanistkår samt Teologkårens gamla arkiv till studentarkivet på AF.

!

Åsiktsdokument!
Under våren 2013 har det påbörjats ett arbete i kårstyrelsen för att införa ett
åsiktsdokument. Arbetet har fortsatt och rubrikerna är nu satta för åsiktsdokumentet.
Arbetet med att färdigställa åsiktsdokumentet kommer fortsätta under verksamhetsåret
2014/2015.!

!
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Universitetesplatsens framtid !
HTS anser att det är viktigt att Lundagård är en levande plats för både studenter och
lärare. Därför vill HTS jobba för att kungshuset och arkeologen fortsätter vara platser
öppna för studenter. HTS tycker att det är viktigt att dessa hus inte blir låsta
förvaltningsbyggnader utan fortsätter vara den öppna mötesplats de är idag. !

!

HTS ska under året:!
- verka för att Kungshuset framgent ska vara ett hus som är öppet och tillgängligt för
studenter.!
- bevaka frågan kring arkeologen och möjligheten för att arkeologen skall bli ett
studiecentrum.!

!

LUX!
Under sommar 2014 kommer flertalet av institutionerna på HT-fakultererna att flytta. Det är
viktigt att flyttet går bra och att våra studenter kommer till rätta i de nya lokalerna. HTS bör
tillsammans med studentråden arbeta med att studenterna kommer tillrätta och hittar sin
plats i det nya huset.!

!

HTS ska under året:!
- underlätta för att studentråden som flyttar till LUX ska kunna samarbeta i gemensamma
frågor.!
- arbeta för att respektive studentråd bibehåller en stark identitet på LUX.!
- arbeta för kårens synlighet på LUX.!
- starta upp och driva studenternas husstyrelse på LUX.!

!

LUS
LUS är det forum inom vilket HTS har möjlighet att påverka studentfrågor på central
universitets nivå. Inom LUS finns mycket information och kompetens som kan vara en
mycket stor resurs för presidiet, styrelsen och våra medlemmar. Det är även viktigt att HTS
intar en stark roll inom LUS och engagerar sig i de för oss viktiga frågor som kommer upp.

!

HTS ska under året:
-verka för att LUS ekonomi och likviditet säkerställs.
-verka för att medlemsavgiften till LUS höjs
-verka för att stödet till tidningen Lundagård höjs

!

SFS!
Sveriges Förenade Studentkårer är det forum inom vilket HTS har möjlighet att påverka
studentfrågor på nationell nivå. Inom SFS finns mycket information och kompetens som
kan vara en mycket stor resurs för presidiet. !

!

Presidiet ska under året:!
-aktivt hålla sig uppdaterade om vad som händer på nationell nivå och delta i de delar av
SFS arbete som riktar sig till medlemskårerna samt är av vikt för HTS medlemmar. !

!
!
!
!
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