P4

Tack till alla motionärer!
Styrelsen vill inleda med att tacka alla motionärer för de inkomna motionerna. Det har
totalt inkommit tre motioner på proposition 4, dessutom har styrelsen lagt ett
ändringsyrkande som avser principprogrammets formulering om hållbarhet.
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Proposition 4:
Motion #P4-0-1
Ändra P4-stycke-2
Formuleringen hör inte hemma i ett principrogram, språket är värderande och
förklarande. Detta hör snarare hemma i följebrevet. Om tanken att
principprogrammet ska vara relevant långt framöver bör man ta bort
tidsspecifika formuleringar.
Därför yrkar vi:
-

att ersätta nuvarande P4-stycke-2 med "Alla aspekter av hållbarhet är
centrala för samhället. Akademin bör aktivt arbeta för att minska sin egen
klimatpåverkan. Lärosätena har också unika möjligheter att
tillhandahålla utbildning och forskning om hållbarhet som kommer hela
samhället till godo. Hållbarhet är inte begränsad till någon särskild
vetenskaplig disciplin utan kan ingå i alla ämnesområden. Det är
väsentligt att hållbarhetsfrågor inom akademin behandlas i en
internationell kontext. Det är viktigt att mobilitet inte begränsas men det
krävs ett ansvarstagande i den internationalisering som sker. "

Bakom denna motion står:
Samhällsvetarkåren vid LU
Teknologkåren vid LTH
Humanistiska och teologiska studentkåren vid LU
Corpus Medicum
Lunds Naturvetarkår

Styrelsens motionssvar #P4-0-1
Styrelsen håller med motionärerna om att tidsspecifika formuleringar bör
undvikas i ett principprogram men ser samtidigt klimatförändringen, som är en
del av diskussionen om hållbarhet, som en stor utmaning för akademin och
samhället i stort under lång tid framöver. Därför anser styrelsen att
principprogrammet också bör formulera åsikter om statens ansvar att ställa krav
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på hållbarhetsaspekter. Styrelsen har skrivit ett ändringsyrkande med förslag på
en ny formulering i principprogrammet med utgångspunkt i delar av både den
ursprungliga propositionstexten och motionärernas förslag. Styrelsen yrkar
därför avslag på denna motion till förmån för ändringsyrkandet #P4-0-4.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige:
-

3

att avslå motionen.
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Proposition 4:
Motion #P4-0-2
Stryk stycket om externa representanter
Meningarna i P4-stycke-7 finns redan i principprogrammets 2.4 Akademins
frihet, strukturella förutsättningar och demokratiska ideal, där vi menar att de
passar bättre in.
Därför yrkar vi:
-

att stryka P4-stycke-7.

Bakom denna motion står:
Samhällsvetarkåren vid LU
Teknologkåren vid LTH
Humanistiska och teologiska studentkåren vid LU
Corpus Medicum
Lunds Naturvetarkår

Styrelsens motionssvar #P4-0-2
Styrelsen håller med motionärerna om att meningarna i P4-stycke-7 innehåller
en onödig upprepning av andra delar av principprogrammet och därför bör tas
bort.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige:
-

4

att bifalla motionen.

P4

Proposition 4:
Motion #P4-0-3
Ändra P4-stycke-11
Främst språklig ändring som får texten att flyta på bättre samt klargör vad som
faktiskt menas.
Därför yrkar vi:
-

att ersätta nuvarande P4-stycke-11 med "Lärosätet bär ansvaret för
kvalitetsarbetets genomförande. Lärosätet ansvarar för att självständigt
utveckla ett kvalitetsarbete grundat på den vetenskaplighet som ska
känneteckna alla delar av den akademiska verksamheten. Lärosätena
ansvarar för att ta fram en egen definition på kvalitet som utgår från
lärosätets förutsättningar och särart. Studenternas perspektiv och
intressen måste tillvaratas i arbetet med att definiera kvalitet.
Studenterna spelar en central roll i alla delar av kvalitetsarbetet och
särskilt i dess planering, genomförande, analys och uppföljning."

Bakom denna motion står:
Samhällsvetarkåren vid LU
Teknologkåren vid LTH
Humanistiska och teologiska studentkåren vid LU
Corpus Medicum
Lunds Naturvetarkår

Styrelsens motionssvar #P4-0-3
Styrelsen menar att det finns en skillnad på att tillvarata studenternas
perspektiv och intressen i arbetet med att definiera kvalitet och att använda
studenternas perspektiv och intressen som utgångspunkt för definitionen av
kvalitet. Styrelsen anser att SFS, som nationell studentröst, bör sträva efter en
definition som utgår från studenternas perspektiv och intressen snarare än en
definition där studenternas perspektiv och intressen riskerar att reduceras till en
av många aspekter.
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Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige:
-

6

att avslå motionen.
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Proposition 4:
Motion #P4-0-4
Ändringsyrkande på #P4-0-1 ”Ändra P4-stycke-2”
Styrelsen instämmer i delar av det motionären vill förmedla i #P4-0-1 ”Ändra
P4-stycke-2” men upplever att vissa delar av den ursprungliga propositionstexten
bör bevaras och styrelsen har därför formulerat ett ändringssyrkande.
Därför yrkar vi:
-

att ersätta nuvarande P4-stycke-2 med "Alla aspekter av hållbarhet är
centrala för samhället. Staten har ett särskilt ansvar att på nationell nivå
ställa tydliga krav på hållbarhetsaspekter inom akademin, i synnerhet
med anledning av den hastiga klimatförändringen och dess stora negativa
påverkan på samhället. Akademin bör därför aktivt arbeta för att minska
sin egen klimatpåverkan. Lärosätena har också unika möjligheter att
tillhandahålla utbildning och forskning om hållbarhet som kommer hela
samhället till godo. Hållbarhet är inte begränsad till någon särskild
vetenskaplig disciplin utan kan ingå i alla ämnesområden. Det är
väsentligt att hållbarhetsfrågor inom akademin behandlas i en
internationell kontext. Det är viktigt att mobilitet inte begränsas men det
krävs ett ansvarstagande i den internationalisering som sker."

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige:
-

7

att bifalla motionen.

