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Utlysning

Kuratorskollegiets valberedning utlyser
Följande poster ska tillsättas på valmöte den 3 maj 2023:

Mandatperiod om ett halvår (2023-07-01 - 2023-12-31)

Ordförande

Vice Ordförande

2 revisorer

1 revisorssuppleant

2 Suppleanter i TRF:s styrelse

Huskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande

Idrottskollegiets Vice Ordförande

Internationella Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande

NATU Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande

Mandatperiod om ett år (2023-07-01 - 2024-06-30)

3 Seniorsledamöter

2 Ledamöter i TRF:s styrelse

1 Ledamot i P6 styrelse

1 Ordförande i Idrottskollegiet

Mandatperiod om 2023-07-01 - 2023-12-31 (fyllnadsval)

1 Ledamot i TRF:s styrelse

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 20/3 2023. Nomineringarna
presenteras på Kuratorskollegiets hemsidan senast den 19 april.

Förslag lämnas via nomineringsformuläret eller valberedning@kuratorskollegiet.se

Med vänliga hälsningar

Alexandra Gäddnäs, Malin Karlsson, Ella Kurki, Gerard Mach och Filippa Lavré.

https://forms.gle/cnAbeys16AoShomA8
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Om posterna
Generellt om underkollegierna: Underkollegierna skall verka för samarbete mellan
medlemmarna inom respektive kollegiums verksamhetsområde. Varje underkollegium ska ha en
ordförande och vice ordförande som är ansvariga för underkollegiets aktiviteter och ekonomi.
Ordföranden för kollegiet är ansvarig gentemot KK. Ekonomiska frågor ska alltid gå genom vice
ordförande i KK. Samtliga aktiva Studentlunds medlemmar är valbara till underkollegiernas
presidium och mandatet löper över en termin.

Huskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande:

Huskollegiets syfte är samla de olika studentanknutna boendena till ett gemensamt forum där
gemensamma frågor och samarbeten kan diskuteras samt att via Kuratorskollegiet få en samlad
röst gentemot övriga aktörer i Lund. Kollegiet ska samordna nationernas husförmän, AF
bostäders bostadsombudsman, AF-borgens edil samt Teknologkårens pedell.

Huskollegiets presidium kallar regelbundet till samordnande möten om aktuella frågor.

Idrottskollegiets Ordförande samt Vice Ordförande:.

Idrottskollegiet har som främsta uppgift att samordna nationernas idrottsutbud och skapa
idrottsliga samarbeten nationerna emellan. Idrottskollegiet anordnar varje år ett antal storslagna
evenemang som t.ex. tandemstafetten på vårterminerna och nationsmästerskapen på
höstterminerna. Dessutom uppmanas IK att under såväl vår som hösttermin anordna
sportrelaterade evenemang, där man bygger vidare på nationernas verksamheter och möjliggör
events som som inte går att genomföra på enskild nationsnivå.

Idrottskollegiets presidium kallar till regelbundna möten för nationernas idrottsansvariga och
ansvarar för att arrangera gemensamma aktiviteter för alla nationernas medlemmar. Under
vårterminen ansvarar kollegiet för tandemstafetten

Internationella Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande:

Internationella kollegiets (InkK) syfte är att tillhandahålla aktiviteter särskilt riktade mot
internationella studenter. Detta kan ske genom baler, sittningar eller andra sorters arrangemang.
Dessutom uppmanas IntK att under såväl vår som hösttermin anordna evenemang, där man
bygger vidare på nationernas verksamheter och möjliggör evenemang som inte går att
genomföra på enskild nationsnivå. Evenemang och information skall alltid vara tillgängliga för
både svensk och engelsktalande. IntK uppmanas även att förvalta och bygga vidare på en god
relation med Externa Relationer/International Desk vid Lunds Universitet.
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Internationella kollegiets presidium kallar till regelbundna möten för nationernas
internationella samordnare eller novischansvariga och ansvarar för att arrangera gemensamma
aktiviteter för alla nationernas medlemmar.

ENGLISH: The purpose of  the International College (InkK) is to provide activities specifically targeted at
international students. This may be through balls, sittings or other types of  events. In addition, IntK is encouraged
to organize events during both the spring and autumn semesters, building on the activities of  the nations and
enabling events that cannot be carried out at the individual nation level. Events and information should always be
available to both Swedish and English speakers. IntK is also encouraged to manage and build on a good
relationship with External Relations/International Desk at Lund University.

The Presidium of  the International College convenes regular meetings of  the International Coordinators or Novish
Officers of  the Nations and is responsible for organizing joint activities for all members of  the Nations.

NATU Kollegiets Ordförande samt Vice Ordförande:

NATU står för Nationernas trivsel- och aktivitetsutskott. De NATU ansvariga ska fungera som
projektledare och samordnare för tillfälliga verksamheter som sker på en nation. Det kan röra sig
om föreläsningar, utflykter eller annat. En återkommande aktivitetet är Näst-siste-april-lekarna.

NATU-kollegiets presidium kallar till regelbundna möten för nationernas aktivitetets- och
trivselutskott och ansvarar för att arrangera gemensamma aktiviteter för alla nationernas
medlemmar. Dessutom uppmanas NATU att under såväl vår som hösttermin anordna ytterligare
alkoholfria evenemang,

där man bygger vidare på nationernas verksamheter och möjliggör evenemang som som inte går
att genomföra på enskild nationsnivå.

1 Ledamot i P6 styrelse: Projekt Sex (P6) är en fristående organisation som arbetar för att
främja sexuell hälsa på fysisk, känslomässig och social nivå för studenter vid Lunds universitet. I
organisationens styrelse representeras nationerna av en ledamot. Det finns ej några formella krav
annat än intresse för frågor som organisationen driver. Mandatet löper över två terminer.

Generellt om Kuratorskollegiets presidium: Presidiet ansvarar för KKs dagliga arbete och
utveckling. Valbara till presidiet är de som sitter eller har suttit som medlem av
medlemsnationernas kuratel. Ordförande och vice ordförande äger gemensamt teckna KK:s
firma. Firmateckningsrätt ges på KK-möte.

Kuratorskollegiets Ordförande: KK:s ordförande är ytterst ansvarig för organisationen och
företräder KKs intressen utåt. Kallar till och leder KK-mötet. Mandatet löper över en termin och
är heltidsarvoderat.
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Kuratorskollegiets Vice Ordförande: KK:s vice ordförande är KKs ordförande
ställföreträdare. KKs vice ordförande är ansvarig för KK:s ekonomiska förvaltning. Mandatet
löper över en termin och är heltidsarvoderat.

2 revisorer samt 1 revisorssuppleant: För revision och granskning av KK:s ekonomiska
förvaltning väljs två (2) revisorer samt en (1) revisorssuppleant. Revisorer och revisorssuppleant
skall vara myndiga och får inte på något annat sätt vara ledamöter i KK. Revisorerna skall lägga
fram berättelse över sin granskning och revision avseende närmast föregående
verksamhetsperiod. Revision och granskning skall till- eller avstyrka ansvarsfrihet för ordförande
och vice ordförande. Revision och granskning skall ske med omedelbar verkan om ordförande
eller vice ordförande avgår före mandatperiodens slut.

Mandat löper över en termin. Notera att den aktiva revisionen sker nästkommande termin.

Ledamot samt Suppleanter i TRF:s styrelse: nationerna representeras av fyra ordinarie
ledamöter och två suppleanter i Terminsräkningsföreningens styrelse. Styrelsen bereder ärenden
inför stämman och har arbetsgivaransvar för Verkställande Sekreterare Administration. Enligt
praxis är representanterna firmatecknare vid någon av Kuratorskollegiets nationer, alternativt har
varit det.

3 Seniorsledamöter: Kuratorskollegiets seniorskollegium är ett rådgivande organ som stöttar
sittande presidium. Valbar till senior är alla som suttit i ett kuratel, varit presidial i
underkollegierna eller varit revisor i KK. Mandatet löper över två terminer.


