
Styrelsens svar på inkomna motioner
Motion 1: LiTHe Vilses delaktighet i arbetsgruppen LiU-loppet

Liu-loppet arrangeras två gånger varje läsår, en gång på vårterminen och en gång på
höstterminen. Liu-loppet arrangeras av en arbetsgrupp bestående av personer från LiTHe Vilse,
LiTHe Syra och Campushallen. Vad styrelsen kan se finns det inget avtal eller annan
överenskommelse mellan parterna över hur deltagandet från Vilses sida ska se ut. Historiskt har
Vilse haft två roller i arbetsgruppen där posterna har lämnats över till frivilliga. Varken styrelsen
eller valberedningen har varit inblandade i tillsättningen av arbetsgruppen.

Under loppet brukar det vara vissa Vilsare som deltar som funktionärer och vissa Vilsare som
deltar i tävlingen. Det finns inga riktlinjer som säger om Vilsare ska delta som funktionärer eller
om man kan delta i tävlingen. Däremot är Vilses deltagande med funktionärer på tävlingsdagen
viktigt för att kunna genomföra tävlingen.

Vilse har möjlighet till publicitet i samband med Liu-loppet men får som förening inget övrigt ut
av att delta som funktionärer eller i arbetsgruppen.

Liu-loppet är ett stort arrangemang där alla studenter ges möjlighet att gratis delta i en
hälsofrämjande aktivitet. Styrelsen anser därför att det är viktigt att genomföra Liu-loppet och ge
arbetsgruppen goda möjligheter att genomföra Liu-loppet. Styrelsen anser att det är rimligt att
Vilse deltar i arbetsgruppen med det antal personer som arbetsgruppen önskar, d.v.s. två
personer.

Styrelsen anser att Vilses medlemmar ska få möjlighet att delta i tävlingen, men ser gärna att
medlemmar (oavsett deltagande i tävling eller ej) hjälper till som funktionärer i samband med
loppet.

Motionen yrkar att skriva in Vilses delaktighet i Liu-loppet i reglementet. Styrelsen menar att det
är mer lämpligt att skriva in Vilses delaktighet i verksamhetsplanen, på samma sätt som Vilses
övriga engagemang och aktiviteter endast finns beskrivna i verksamhetsplanen.

(Reglementet är ett stöd till stadgarna. Stadgarna beskriver mer formellt hur föreningen ska
skötas, t.ex. vad föreningen har för sammansättning eller vad som ska behandlas på årsmötet.
Stadgarna säger inte vad för aktiviteter som ska genomföras under året. Det är
verksamhetsplanen, som röstas igenom på årsmötet, som beskriver verksamheten som ska
bedrivas under verksamhetsåret.)

Styrelsen yrkar att:

● Vilses deltagande i Liu-loppet ska föras in i verksamhetsplanen.
● Styrelsen ska arbeta för att tillsätta deltagare i arbetsgruppen i linje med det som anges i

verksamhetsplanen.


