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Styre lsen   
                     
 
 
 
 
Studentarvodering vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 
Bakgrund 
Rektorsbeslut om studentarvodering finns i ”Föreskrifter om arvoden i styrelser 
och nämnder som regleras i Lunds universitets arbetsordning” (dnr P 2014/825). 
 
Enligt ovanstående beslut arvoderas studentrepresentanter i fakultetsstyrelser med 
7 000 kr i årsarvode och 1 100 kr per sammanträdesdag läsårsvis.  
 
Fakultet/motsvarande beslutar om arvoden för studenter, samt ersättare, i styrelser 
och nämnder som inrättas av fakultet/motsvarande. 
 
Beslut 
Till ordinarie studentrepresentant, som inte har anställning vid Lunds universitet, 
betalas arvode enligt följande:  
 
Fakultetsstyrelsen 

- 7 000 kr i årsarvode 
- 1 100 kr per sammanträdesdag 
 

Lärarförslagsnämnd 
- 5 500 kr i årsarvode 
- 1 100 kr per sammanträdesdag 

 
Utbildningsrådet 

- 5 500 kr i årsarvode 
- 1 100 kr per sammanträdesdag 

 
Årsarvodet förutsätter närvaro vid minst hälften av sammanträdena. 
 
Till ersättare som tjänstgör i istället för ordinarie studentrepresentant betalas 
arvode per sammanträdesdag. 
 
I arvodet för sammanträdesdag ingår ersättning för både för- och efterarbete för 
sammanträdet inklusive eventuella föreberedande möten. 
 
Beslutet gäller fr.o.m. 1 juli 2014. 
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